BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

3 april 2018, week 14
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 27 maart 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Rapportage Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO
2017) (193872)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Kennis nemen van het rapport van het Achterhoeks Woonwensen- en
Leefbaarheidsonderzoek (AWLO 2017);
2. De gemeenteraad informeren over het rapport.
Samenvatting/kernboodschap
De resultaten van het in 2017 uitgevoerde Achterhoekse Woonwensen- en
Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) zijn bekend. Op 29 maart worden deze in een
regionaal persmoment gepresenteerd. Vanaf 30 maart is de rapportage ook te
bekijken via onder meer de website van de gemeente en www.awlo.nl.

3.b

Regionaal overdrachtsdocument wonen (213832)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Het regionaal overdrachtsdocument wonen ter kennisname aanbieden aan de
raad.
2. Op basis van het overdrachtsdocument kunnen de nieuwe colleges aan de
slag met het voorbereiden van de nieuwe regionale woonagenda.
Samenvatting/kernboodschap
Het regionale overdrachtsdocument wonen wordt ter kennisname aangeboden aan
de raad. Op basis van het overdrachtsdocument kunnen de colleges aan de slag
met het ontwikkelen van een vernieuwde regionale woonagenda.

3.c

Buitenplanse afwijking voor gebruik bijgebouw voor verblijfsrecreatie,
Beekvliet 2 Borculo (204229)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit;
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, mits er tijdens de

Pagina 2
terinzagelegging van het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om het bestaande
gebouw te mogen gebruiken t.b.v. verblijfsrecreatie/groepsaccommodatie aan de
Beekvliet 2 in Borculo. Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden
aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op
voorwaarde dat geen zienswijzen worden ingediend, de aangevraagde
omgevingsvergunning te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’
van de gemeenteraad nodig.
3.d

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming schade Groenloseweg 23 Ruurlo
(208156)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
Samenvatting/kernboodschap
Het college moet een beslissing nemen op het bezwaarschrift van de eigenaar
Groenloseweg 23 in Ruurlo tegen de afwijzing van de aanvraag om planschadevergoeding. Het bezwaarschrift is niet binnen de bezwaartermijn ingediend.
Het college volgt het advies van de Commissie bezwaarschriften om bezwaarde in
zijn bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

3.e

Beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs in Berkelland (199997)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. De raad voorstellen om het beleidskader voor Algemene Muzikale Vorming,
vastgesteld op 24 mei 2011, in te trekken.
2. De raad voorstellen om het beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs
in Berkelland vast te stellen.
3. De raad voorstellen in de begroting 2021 een nader te bepalen verhoging van
het beschikbare budget aan de Stichting Muziek- en KunstWijs op te nemen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college van B&W stelt de raad voor om een nieuw beleidskader 'Muziek-,
Kunst- en Cultuuronderwijs' in Berkelland vast te stellen. Hierin wordt gestreefd
naar het op niveau houden van het ‘Algemene Muzikale Vorming +’ onderwijs
zoals dat tot nu toe ontwikkeld is. Daarnaast ligt in het nieuwe beleidskader meer
nadruk op cultuureducatie. Er wordt toegewerkt naar meer eenheid in het
programma voor de scholen; van vier culturele jaarprogramma’s in de vier grote
kernen naar een Berkellands programma in 3 lagen (Berkelland-breed, per kern en
voor de individuele basisschool) die onderling verbonden zijn. Ook wordt in het
beleidskader de subsidiëring van het instrumentenonderwijs van Berkellandse
jeugdleden van niet ‘HaFaBra’-verenigingen (harmonie, fanfare en brass) geregeld.
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Activeren krediet motie woningbeleid (206830)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Activeren van het krediet van €50.000,- voor uitvoering van de motie M17-06
Woningbeleid in 2018.
Samenvatting/kernboodschap
Naar aanleiding van de motie over het woningbeleid is in januari 2018 door de
gemeenteraad het plan van aanpak Wendbaar Woonbeleid vastgesteld. Om
uitvoering te geven aan het plan van aanpak, waaronder het verhuisonderzoek
door het Kadaster, is het noodzakelijk om het krediet van 50.000 euro ook formeel
te activeren.

5

Verkeersbesluiten parkeerplaats gemeentehuis (214347)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Een tijdelijk verkeersbesluit nemen voor een uitbreiding van de
parkeerschijfzone op de parkeerplaats van het gemeentehuis, zoals is
aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
2. Het verruimen van de parkeerduur in de parkeerschijfzone van 1 uur naar 2
uur.
3. Een verkeersbesluit nemen voor het reserveren van parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende
tekening.
Samenvatting/kernboodschap
De parkeerplaatsen nabij de hoofdingang van het gemeentehuis zijn regelmatig
bezet door langparkeerders. Bezoekers kunnen hun auto niet bij het gemeentehuis
parkeren. Verder blijkt in de praktijk blijkt 1 uur parkeren te kort voor bijvoorbeeld
overleggen. Daarom wordt de parkeerduur verlengd naar 2 uur. Er wordt een proef
gedaan van een jaar waarin de parkeerschijfzone vergroot wordt. De effecten bij
het gemeentehuis maar ook in de omgeving kunnen hierdoor worden onderzocht
en geëvalueerd een half jaar na invoering. Om te verduurzamen worden
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen gereserveerd zodat er later meer
oplaadpunten kunnen worden geïnstalleerd.

6

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vanaf 2019 subsidiëren (213933)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Voor de korte termijn (maximaal 3 jaar) kiezen voor het subsidie-instrument om
jeugdbescherming en –reclassering te contracteren via de Gecertificeerde
Instellingen, conform advies VNG en het besluit van de subcommissie jeugd
van de VNG van 28-9-2017.
2. Voor de langere termijn, onderzoek doen naar een meer bij de Jeugdwet
passende wijze van inkoop van jeugdbescherming en –reclassering, hierbij de
resultaten van de projectgroep Visie Inkoop 2019 en de landelijke
ontwikkelingen rondom inkoop van JB&JR betrekken.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten in de Achterhoek gaan in 2019 een subsidietender uitvoeren om
Gecertificeerde Instellingen te selecteren die op basis van een subsidierelatie met
de gemeenten met een looptijd van maximaal drie jaren, jeugdbeschermings- en
jeugdreclasseringmaatregelen mogen gaan uitvoeren. Hiermee wordt de stabiliteit
en continuïteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering
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geborgd.
7

Afsluiten nieuwe (onder)erfpachtovereenkomst met voetbalvereniging
Reünie en de stichting Exploitatie Accommodatie Reünie (62281)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Sluiten van een overeenkomst tot vestiging van een (onder)erfpachtrecht ten
behoeve van de voetbalvereniging Reünie en de stichting Exploitatie
Accommodatie Reünie onder gelijktijdige afstand van het huidige recht van
(onder)erfpacht door zowel de vereniging als de stichting.
Samenvatting/kernboodschap
Afsluiten nieuwe (onder)erfpachtovereenkomst met voetbalvereniging Reünie en
stichting Exploitatie Accommodaties Reünie.

8

Openbaar Lichaam Crematoria Twente, vergadering Algemeen Bestuur 5
april 2018 (214227)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de agendapunten van de vergadering
van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
op 5 april 2018.

10

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek 5 april 2018
(214400)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Instemmen met het concept jaarverslag 2017, 1ste begrotingswijziging 2019 en
de begroting 2019
2. Instemmen met het vast te stellen Statuut voorzittersoverleg en ingangsdatum
van 1 januari 2018.

