BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

6 november 2018, week 45

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 30 oktober 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Definitief ontwerp woonstraten Eibergen-zuid vaststellen (191206)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van diverse woonstraten in Eibergenzuid vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De herinrichting van de woonstraten Eibergen-zuid bestaat uit de Klaashofweg
tussen Schoppensteastraat en Hupselseweg, de Willem Sluyterstraat tussen
Burgemeester van Heeckerenstraat en Vogelenzangstraat, de Nachtegaalstraat
tussen Leeuweristraat en Groenloseweg en de totale Leeuwerikstraat. Na het
participatietraject met inwoners is er een conceptontwerp gemaakt. Deze heeft ter
inzage gelegen waarop enkele zienswijzen zijn binnengekomen. De zienswijzen
zijn afgehandeld en het ontwerp is nu definitief.

3.b

Buitenplanse afwijking kleinschalig kampeerterrein (Barchemseweg 77
Ruurlo) (225448)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor een kleinschalig
kampeerterrein met 22 plaatsen;
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit ter inzage leggen om vervolgens over
te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits er
tijdens de terinzageleggingen geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bestaande
kleinschalig kampeerterrein op het adres Barchemseweg 77 in Ruurlo. Hiervoor is
onder de vroegere Wet op de openluchtrecreatie (Wor) al een ontheffing verleend
maar deze is nog niet omgezet in een omgevingsvergunning. De aanvraag is in
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strijd met het geldende bestemmingsplan maar past wel in het gemeentelijk
ruimtelijk beleid en het gemeentelijk recreatiebeleid. Het college wil daarom de
benodigde afwijkingsprocedure op te starten. Daarbij is geen ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.
3.c

Buitenplanse afwijking voor vervangende schuur (Zwilbroekseweg 27A
Eibergen) (218797)
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
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een vervangende
schuur te bouwen aan de Zwilbroekseweg 27A in Eibergen. De aanvraag past
binnen de sloopbonusregeling van de gemeente. Daarom is besloten 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.

4

Huishoudelijke hulp toelage (228092)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De HHT-regeling in 2019 niet verlengen.
2. Een overgangsregeling inzetten tot 01-04-2019.
3. Een voucherregeling inrichten voor huishoudelijke hulp voor de groep
mantelzorgers en te kiezen voor optie B (eigen bijdrage mantelzorgers € 6,40
per voucher).
4. Een overeenkomst afsluiten met Zorg-Lokaal voor het vouchersysteem.
Samenvatting/kernboodschap
De HHT-regeling stopt per 01-01-2019. Hiervoor is gekozen omdat de doelstelling
– behouden van werkgelegenheid – waarmee de regeling in 2016 is opgestart, niet
langer van toepassing is. Daarnaast wordt mogelijk een abonnementstarief
ingevoerd. Er geldt een overgangsregeling voor inwoners die bij Voormekaar een
melding doen en voor 01-01-2019 geen keukentafelgesprek hebben gehad. Deze
overgangsregeling geldt tot uiterlijk 01-04-2019. Inwoners worden per brief
ingelicht. Het gaat in Berkelland om 350 gebruikers. Voor de groep mantelzorgers
wordt een nieuwe voucherregeling ingericht voor hulp in het huishouden.

5

Internetpeiling mei/juni 2018 ‘waarstaatjegemeente, lokale omroep en
BerkelBericht’ (209458)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Kennisnemen van de onderzoeksresultaten voor ‘waarstaatjegemeente.nl’ en over
de lokale omroep en BerkelBericht.
Samenvatting/kernboodschap
Inwoners van Berkelland zijn over het algemeen tevreden over de eigen woon- en
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leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat zij zich veilig voelen in de buurt waarin ze
wonen. Daarnaast zijn veel mensen maatschappelijk actief: er wordt aan
vrijwilligerswerk gedaan, men is lid van een (sport-)vereniging of men helpt een
hulpbehoevende naaste. Tot slot blijkt dat de lokale radiozenders Gelre FM en
Leuk.fm bekend zijn bij onze inwoners, echter wordt er weinig naar deze zenders
geluisterd.
6

Verkoop Villa Smits, Eibergen (42139)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met de koopovereenkomst en realiseringsovereenkomst voor de
verkoop van Villa Smits aan Nywerv B.V. tegen de achtergrond van de
intentieovereenkomst van 10 juli 2018, het toekomstplan en de betekenis daarvan
voor Eibergen en Berkelland.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenteraad heeft op 18 september 2018 besloten af te zien van het
inbrengen van wensen en bedenkingen. Koper heeft de betreffende
koopovereenkomst en realiseringsovereenkomst inmiddels getekend. De verkoop
kan nu worden afgerond door middel van het instemmen met de
koopovereenkomst en realiseringsovereenkomst. Hierna kunnen de
overeenkomsten ook van gemeentezijde worden ondertekend en kan vervolgens
de akte worden gepasseerd.

7

Sluiten van een overeenkomst met de Stadt Münster met betrekking tot het
over en weer leveren van afval (226886)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Onder voorbehoud van instemming (geen wensen en bedenkingen ter kennis
van het college gebracht) door de gemeenteraad, overgaan tot het sluiten van
een overeenkomst met de Stadt Münster met betrekking tot het over en weer
leveren van afval.
2. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen met betrekking
tot de overeenkomst ter kennis van het college te brengen.
Samenvatting/kernboodschap
Zowel de Stadt Münster als de aandeelhouders van Twence (de Twentse
gemeenten en Berkelland) streven ernaar dat Münster toetreedt als aandeelhouder
bij Twence. De toezichthouder in Nordrhein-Westfalen, het Kommunalaufsicht,
heeft echter aangegeven dat de betrokken gemeenten eerst via een communale
samenwerking een relatie dienen aan te gaan, alvorens de Duitse toezichthouder
wil meewerken aan het aandeelhouderschap van Münster bij Twence. Daarom
willen we onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, overgaan tot
het sluiten van een overeenkomst met de Stadt Münster met betrekking tot het
over en weer leveren van afval.

8

Vaststellen subsidie 2017 en subsidieverlening 2019 Betula (222794 en
222822)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 Betula.
2. Het subsidiebedrag voor het jaar 2017 op grond van artikel 4:23, derde lid
onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening
Begrotingspost- en Incidentele Subsidies 2013 vaststellen op het verleende

Pagina 4
bedrag van € 683.707,51.
3. Betula voor het jaar 2019 op grond van artikel 4:23 Awb, derde lid onder c van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening
Berkelland 2018 een subsidie van € 412.000,00 verlenen waarbij de gemaakte
afspraken zoals vermeld in de beschikking d.d. 10 januari 2018 en de
meerjarenbegroting als uitgangspunt worden genomen voor de te verrichten
werkzaamheden.
Samenvatting/kernboodschap
Betula heeft voor de verantwoording van de subsidie over 2017 een jaarverslag en
een jaarrekening overgelegd, waarna de subsidie over het jaar 2017 definitief is
vastgesteld. Voor 2019 heeft Betula een subsidieaanvraag ingediend op basis van
de ingediende meerjarenbegroting. Met Betula is een regeling afgesproken waarbij
in 3 jaar, met voortzetting van de activiteiten, tot een afbouw wordt gekomen met
teruglopende jaarlasten. De omvang van de gevraagde gemeentelijke bijdrage is in
lijn met de ingediende meerjarenbegroting door Betula. De subsidie wordt derhalve
verleend op basis van het aangevraagde subsidiebedrag.
9

Straatnaamgeving Bedrijventerrein De Russchemors (229056)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De straatnamen “Russchemorsweg” en “Veldhoekweg” vaststellen voor de nieuwe
straten die deel uitmaken van het nieuwe Bedrijventerrein De Russchemors in
Neede.
Samenvatting/kernboodschap
Binnenkort wordt gestart met het bouwrijp maken van Bedrijventerrein De
Russchemors in Neede. Dit betekent ook dat er twee nieuwe straten worden
aangelegd. In overleg met de Historische Kring Neede zijn de twee straatnamen
‘Russchemorsweg’ en ‘Veldhoekweg’ tot stand gekomen.

11

Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek (228417)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Kennisnemen van de Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek.
2. De Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek via een raadsbrief ter kennisname
aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
De zeven Achterhoekse gemeenten, de vier woningcorporaties in de Achterhoek
en de Provincie Gelderland brengen jaarlijks een Woningmarktmonitor Achterhoek
uit. Deze monitor geeft een terugblik op de ontwikkelingen in 2017.
Er is sprake is van een grote inhaalslag op de woningmarkt. De prijzen zijn
gestegen en het beschikbare aanbod is gedaald tot het niveau van vóór de crisis
op de woningmarkt. Naast kwantitatieve afname speelt dat het aanbod kwalitatief
niet voldoende aansluit bij de vraag. Het aanpassen van woningen van particuliere
eigenaren aan de wensen van deze tijd – vooral op het gebied van zorg en energie
– is de grote opgave voor de aankomende periode. Daarbij gaat het niet alleen om
de feitelijke aanpassingen, maar ook over de betaalbaarheid en financierbaarheid.
Het aantal inwoners in de Achterhoek groeide in 2017 met 61. De toename (sinds
2015) van het aantal inwoners lijkt van korte duur, enerzijds omdat de instroom van
vluchtelingen weer fors is afgenomen en anderzijds omdat het sterfteoverschot een
sterk(er) effect heeft op de bevolkingsontwikkeling.
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In Berkelland is sprake van een bevolkingsdaling, die vooral wordt veroorzaakt
door een sterfteoverschot. De demografische druk is groot (vergrijzing en
ontgroening). Daarnaast vertrokken er in 2017 meer mensen dan er
binnenkwamen. De prognose is dat Berkelland de eerste Achterhoekse gemeente
is waar de huishoudensgroei omslaat in een afname.
De woningmarktmonitor wordt gebruikt voor het maken van de nieuwe Regionale
Woonagenda. Deze verschijnt in 2019.
12

Aanpassen Nadere regels reclame en uitstallingen 2018 (228771)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Nadere regels reclame en uitstallingen 2019 vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De nadere regels voor tijdelijke reclame worden aangepast. De belangrijkste
wijziging: er mag alleen nog reclame worden gemaakt voor Berkellandse
evenementen of activiteiten.

13

Vaststellen nieuwe APV 2019 (223511)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De raad voorstellen een nieuwe Algemene plaatselijke verordening 2019 (Apv)
vast te stellen. Deze Apv treedt op 1 januari 2019 in werking.
Samenvatting/kernboodschap
De huidige Apv wordt aangepast. De Apv is een gemeentelijke verordening die we
zelf vaststellen. De basis is het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), maar er staan ook artikelen in die meer toegesneden zijn op onze eigen
situaties. Die zijn herkenbaar aan een *.

14

Najaarsnota 2018 (229000)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De Najaarsnota 2018 aanbieden aan de Raad.
Samenvatting/kernboodschap
Het resultaat van de najaarsnota is € 69.000 positief. Daarbij worden de tekorten in
het sociaal domein gedekt uit de reserve decentralisaties en is de vertrekregeling
onderdeel van dit resultaat.

