BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

4 december 2018, week 49

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 27 november 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Buitenplanse afwijking voor oprichten van een carport/berging aan de
Lintveldseweg 5 in Eibergen (218237)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
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, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Aan de Lintveldseweg 5 is een omgevingsvergunning gevraagd voor een
carport/berging. Voorgesteld wordt om de afwijkingsprocedure te starten. Op
voorwaarde dat er geen zienswijzen binnenkomen, kan deze vergunning verleend
worden met een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze
aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

3.b

Verlenen omgevingsvergunning Vosheuvelweg 14-16 in Ruurlo (205819)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking
hebben van een rundvee- en varkenshouderij en het bouwen van een mestsilo
(legalisatie) op het perceel Vosheuvelweg 14-16 in Ruurlo (activiteiten bouw,
revisie en handelingen als bedoeld in de Wet natuurbescherming “natuur”)
verlenen.
2. De aanvrager en ook de appellant op de hoogte stellen van uw besluit – het
verlenen van de omgevingsvergunning- en gelijktijdig het besluit publiceren en
ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college verleent een omgevingsvergunning op het perceel Vosheuvelweg 14-
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16 in Ruurlo. De vergunning staat het veranderen en in werking hebben van een
rundvee- en varkenshouderij en het bouwen van een mestsilo toe. Door een
ingediende zienswijze is het besluit opnieuw afgewogen, maar dit heeft niet tot een
ander besluit geleid.
4

Achterhoek Bespaart (AB) (229343)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2018/2019 vaststellen.
2. De gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
De subsidieregeling Achterhoek Bespaart is succesvol. Op basis van deze
verordening kunnen woningeigenaren/bewoners subsidie krijgen voor
energiebesparende maatregelen Deze regeling wordt voortgezet tot
1 januari 2020. De subsidieregeling is een prikkel voor woningbezitters om de
eigen woning te isoleren. Op die manier komt de doelstelling van Berkelland in
2030 energieneutraal dichterbij. Daar komt nog bij dat woningeigenaren per
subsidieaanvraag gemiddeld € 2.500,-- investeren in hun eigen woning en dat dat
geld veelal wordt besteed bij plaatselijke bedrijven en leveranciers.

5

Subsidieverlening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2019 (224161)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Subsidie verlenen voor de uitvoering van de Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering in 2019:
a. Jeugdbescherming Gelderland (JBG) voor het uitvoeren van activiteiten ten
behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van JB/JR regulier, inclusief
Spoed Eisende Zorg;
b. William Schrikker Stichting (WSS) voor het uitvoeren van activiteiten ten
behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien van JB/JR ten behoeve van
jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en
c. Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) voor het
uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de (wettelijke) taken ten aanzien
van JB/JR ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats.
2. De kosten voor de uitvoering van de JB/JR in 2019 betalen uit het onderdeel
Jeugdbescherming en -reclassering zoals begroot in het programma “zorg voor
wie dat nodig heeft”.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten in de Achterhoek hebben najaar 2018 succesvol een
subsidietender uitgevoerd en hebben drie Gecertificeerde Instellingen (GI’ s)
geselecteerd die op basis van een subsidierelatie met de gemeenten vanaf
1 januari 2019 en met een looptijd van drie jaar, jeugdbeschermings- en
jeugdreclasseringmaatregelen mogen uitvoeren. Aan de drie geselecteerde
Gecertificeerde Instellingen wordt een subsidie verleend.

6

3e monitor Energie Uitvoeringsprogramma (EUP) 2015 – medio 2018 (162353)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennis nemen van de voortgang van het Energie Uitvoeringsprogramma (EUP)
2015 - medio 2018.
2. De gemeenteraad informeren.
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Samenvatting/kernboodschap
Het energie uitvoeringsprogramma 2015-2018 van de gemeente Berkelland ligt op
koers. 9 van de 10 programmaonderdelen zijn in uitvoering. Investeringen in de
duurzame opwekking met zonnestroom en biogas dragen gestaag bij aan de
doelstelling: Berkelland energieneutraal in 2030. Voor de elektriciteitsbesparing en
duurzame opwekking blijven we met 27% achter op het gestelde doel voor
1-1- 2019 (33 %). Met name in bedrijven en instellingsgebouwen moet er nog een
tandje bij. Door het RODE beleid zien we meer grondgebonden zonne-energie
initiatieven die bij realisatie fors kunnen bijdragen aan de doelstelling.
8

Rapportage Regionale Energiemonitor Achterhoek (229990)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennis nemen van de Rapportage Regionale Energiemonitor Achterhoek en de
aan-bevolen vervolgstappen.
2. Gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
De AGEM heeft in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten een evaluatie
uitge-voerd van de regionale ‘uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek’.
Doel van die uitvoeringsagenda is ‘Achterhoek energieneutraal in 2030’. De
Rapportage Regionale Energiemonitor Achterhoek geeft een beeld van de stand
van zaken t/m 2016 en doet aanbevelingen voor regionale vervolgstappen om de
doelstelling te halen. Geconstateerd is dat er sprake is van een achterstand ten
opzichte van de gestelde doelen. Dit betreft met name de opwekking van
elektriciteit. Aan de thematafel Circulaire economie en Energietransitie van de
Regio Achterhoek zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen voor de periode
2019 – 2023.

9

AVA Twence (231311)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Twence Holding B.V.
a. De samenstelling van de klankbordgroep Majeure investeringen
vaststellen.
b. Mevrouw H. Zevenbergen benoemen tot lid van de Raad van
Commissarissen.
c. Het verzoek van Afvalverwerking Rivierenland (Avri) om preferent
aandeelhouder te worden bij Twence afwijzen.
d. De geactualiseerde visie en missie vaststellen.
2. Volmacht te verlenen aan de heer G.J. Teselink om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van
Twence Holding B.V. op 6 december 2018 op de algemene vergadering.
Samenvatting/kernboodschap
Wij zijn aandeelhouder van Twence Holding B.V. Op de agenda voor de Algemene
vergadering van Aandeelhouders staan drie punten waarover besloten moet
worden. Door op de Algemene vergadering van Aandeelhouders de stem te laten
horen kunnen we invloed uitoefenen op de benoeming van een lid van de Raad
van Commissarissen, de toetreding van de Avri en de actualisatie van de visie en
de missie.

