BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum
Aanwezig

31 juli 2018, week 31
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
R. Bouwman, loco-secretaris

Afwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 17 juli 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Zienswijze regionaal omgevingsvisie (zaaknummer 219869)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met de concept (regionale) zienswijze.
2. Raad informeren per brief.
Samenvatting/kernboodschap
Op 5 juni 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontwerp
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de
Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De
ontwerpplannen en stukken liggen van 14 juni 2018 tot en met 9 augustus 2018 ter
inzage. De Achterhoekse gemeenten dienen een gezamenlijke reactie in. De
gemeenten dringen aan om ook na de sluitingsdatum nog nagekomen zienswijzen
in de verdere procedure van besluitvorming te betrekken.

3.b

Vervolg ondernemersbegeleiding agrarische sector (zaaknummer 185885)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Starten met het preventief ondernemersproject onder agrariërs in Berkelland.
2. De uitvoering van de keukentafelgesprekken en coachingstrajecten
uitbesteden aan Hogenkamp agrarische coaching.
3. Subsidieaanvraag indienen voor middelen uit het programma Vitaal Platteland
van de provincie Gelderland.
4. € 60.000,00 beschikbaar stellen uit de kredieten voor VAB en Asbest.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland gaat verder met keukentafelgesprekken bij agrariërs.

Pagina 2
5

Benoeming mevrouw drs. H. Setz als commissaris van Vitens (zaaknummer
221719)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Instemmen met de benoeming van mevrouw drs. H.Setz MBA als commissaris
bij Vitens.
2. In overeenstemming met de vereisten van besluitvorming buiten de
vergadering om dit voor 10 augustus laten weten aan Vitens.
Samenvatting/kernboodschap:
Berkelland stemt in met de benoeming van mevrouw drs. H. Setz MBA als
commissaris bij Vitens.

6

Voeren van verweer naar aanleiding van een ontvangen dagvaarding
(zaaknummer 209385)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Voeren van verweer door het op de terechtzitting indienen van een met redenen
omkleed schriftelijk antwoord.
Samenvatting/kernboodschap:
Eisers hebben op 12 februari 2013 een omgevingsvergunning ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd en op 25 april 2013
deze vergunning ontvangen. Op basis van de legesvordering 2013 is voor het in
behandeling nemen van de aanvraag een legesbedrag van € 10.426,40 opgelegd
en door eisers aan de gemeente voldaan.
Eisers stellen dat deze leges onverschuldigd aan de gemeente is voldaan als
gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2017.
In dit arrest heeft de Hoge Raad – kort samengevat – vastgesteld dat, als er sprake
is van een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar, dit in beginsel tot gevolg
heeft dat de bevoegdheid tot het heffen van leges is vervallen voor alle door of
vanwege de gemeente verrichte werkzaamheden bij de behandeling van de
aanvraag om een omgevingsvergunning.
Omdat het bestemmingsplan “Buitengebied, Ruurlo” ouder is dan tien jaar, had de
gemeente geen leges mogen heffen voor de door de gemeente verstrekte diensten
bij de het in behandeling nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunning
van eisers.

7

Subsidieaanvraag Stichting Zozijn Zorg en Buurtzorg Nederland voor
voorzieningen Zorginfrastructuur 2018 (zaaknummer 209936/209821)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Subsidieaanvraag Stichting Zozijn Zorg en Buurtzorg Nederland voor
voorzieningen Zorginfrastructuur 2018 op grond van artikel 11, lid 3 onder b
(en in het verlengde c) van de Algemene subsidieverordening 2018 afwijzen.
2. In te stemmen met bijgevoegde beschikkingen.
Samenvatting/kernboodschap:
Stichting Zozijn en Buurtzorg Nederland hebben een subsidieaanvraag ingediend
naar aanleiding van de beëindiging van de Subsidieregeling Zorginfrastructuur van
het Rijk en de overheveling van de voorheen hiervoor ingezette financiële middelen
naar de gemeente. Hoewel wij het wenselijk vinden dat de zorgvoorzieningen
binnen de instellingen gehandhaafd blijven worden de aanvragen afgewezen
omdat:
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de zorginstellingen de mogelijkheid hebben gehad om gebruik te maken van de
afbouwregeling om de projecten structureel in de eigen begroting op te nemen
en
de aanvragen niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelen of in dat
kader onvoldoende prioriteit hebben.

Projecten bestrijding gezondheidsachterstanden "Lekker Nuchter" en
"Gezond met Taal" (zaaknummer 221100)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de projectplannen ‘Lekker nuchter’ en ‘Gezond met Taal’ voor
versterking van de gemeentelijke aanpak om gezondheidsachterstanden in
Berkelland te verkleinen.
2. De kosten hiervoor dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde GIDSgelden 2018-2021.
Samenvatting/kernboodschap:
Het beleidskader sociaal domein ‘samen denken, samen doen’ is februari 2018
door de raad vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma, thema leefstijl, wordt
ingezet op het bestrijden van gezondheidsachterstanden, namelijk op
laaggeletterdheid en verslaving van voornamelijk alcohol en drugs. Dit doel willen
wij bereiken met de volgende projecten:
‘Gezond met Taal’
Na afloop van het project heeft een groep (maximaal 130) inwoners van Berkelland
hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en financiën (budgetteren)
verbeterd.
‘Lekker Nuchter, Berkelland’
Het streven is om door in te zetten op kennis en bewustwording bij jongeren en
hun ouders het roken, alcohol en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente
Berkelland afneemt.

