BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

9 oktober 2018, week 41

Aanwezig

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

Afwezig

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 2 oktober 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Inhoudelijke wijzingen inkoopdocument WMO en Jeugdhulp 2019 (224865)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het doorvoeren van acht inhoudelijke wijzigingen in het
inkoopdocument 2019 Sociaal domein Achterhoek:
a. het aantal openstellingen waarop aanbieders kunnen toetreden
terugbrengen naar drie openstellingen per jaar;
b. aanpassing van kwaliteitseisen;
c. SROI paragraaf uitbreiden;
d. alle vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam bij gecontracteerde
aanbieders verplichten om in het bezit te zijn van een VOG;
e. de productdefinitie van de producten ‘logeren’ in perceel 3 aanpassen;
f. het product GezinsFACT uit het inkoopdocument verwijderen;
g. de producten Beschermd Wonen in perceel 3 uitbreiden met een product
‘exclusief woonkosten’;
h. de vervoersproducten terugbrengen van vier naar twee producten.
2. De inkoopprocedure starten via publicatie op Tendernet en Negometrix op
uiterlijk 4 oktober 2018 en gezamenlijk met acht Achterhoekse gemeenten een
persbericht doen uitgaan.
Samenvatting/kernboodschap
De acht Achterhoekse gemeenten voeren per 1 januari 2019 een aantal
inhoudelijke wijzigingen door in de inkoop van individuele voorzieningen Jeugdhulp
en maatwerkvoorzieningen Wmo. Er wordt onder andere mee beoogd de kwaliteit
van de voorzieningen te versterken.

3.b

Tariefwijzigingen inkoop 2019 Sociaal Domein Achterhoek (224865)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Per 1 januari 2019 de volgende tariefswijzigingen doorvoeren in het
inkoopdocument 2019 Sociaal domein Achterhoek:
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a. de twee vervoersproducten (08A03 en 42A03) ophogen naar een vast
tarief van €18,50;
b. de twee logeerproducten (04A01 en 44A09) ophogen naar €119,32 (Wmo)
en €122,76 (Jeugd);
c. het product terreinvoorziening gezinsopname (43A38) ophogen naar
€186,37.
2. Voor de overige producten (m.u.v. Hulp bij Huishouden) in het inkoopdocument
het tarief van 2018 hanteren tot 1 juli 2019.
3. Het tariefmodel door een regionale werkgroep laten doorontwikkelen i.s.m. de
zorgaanbieders voor percelen 1 t/m 8.
4. In april 2019 colleges laten besluiten over toepassen van het tariefmodel voor
percelen 1 t/m 8 per 1 juli 2019.
Samenvatting/kernboodschap
De acht Achterhoekse gemeenten wijzigen per 1 januari 2019 enkele tarieven in de
inkoop van individuele voorzieningen Jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen Wmo.
Per 1 juli 2019 gaan voor alle percelen reële tarieven in. Deze zullen gebaseerd
zijn op een stevig gefundeerd tariefmodel waarin aanbieders zorgvuldig zijn
geconsulteerd en meegenomen.
3.c

Buitenplanse afwijking voor vervangen schuur (Kempersdijk 53A Neede)
(218770)
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 Kempersdijk 53A in Neede. De aanvraag past binnen de
sloopbonusregeling van de gemeente. Daarom wordt voorgesteld om de
afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen reacties en/of
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

Buitenplanse afwijking voor de realisatie van een woning (Zwilbroekseweg
Eibergen) (220753)
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 de realisatie van
een vrijstaande woning door terinzagelegging van de aanvraag;
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 terinzagelegging geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een vrijstaande
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woning aan de Zwilbroekseweg in Eibergen te realiseren. Hiervoor zijn binnen het
gemeentelijk “Structuurvisie wonen Eibergen 2015” mogelijkheden aanwezig.
Daarom wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op
voorwaarde dat geen reacties en/of zienswijzen binnenkomen, de aangevraagde
vergunning te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’
van de gemeenteraad nodig.
3.e

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Basismobiliteit
Achterhoek (225592)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering
Basismobiliteit Achterhoek in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Samenvatting/kernboodschap
Het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Basismobilitieit
voorziet in de omgang met privacy bij de uitwisseling van persoonsgegevens
binnen ZOOV in het kader van de AVG. De bescherming van persoonsgegevens
van reizigers wordt gewaarborgd.

3.f

Europese aanbesteding inzamelen van oud papier en karton, glas en klein
chemisch afval gemeente Berkelland (225046)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De firma Remondis de voorlopige opdracht gunnen voor het inzamelen van oud
papier en karton, glas en klein chemisch afval en als er geen bezwaren van de
andere inschrijvers worden ingediend de firma Remondis de opdracht definitief
gunnen.
Samenvatting/kernboodschap
Het inzamelen van het oud papier en karton, glas en klein chemisch afval met
ingang van 1 januari 2019 voor 3 jaar met optie tot verlenging met 3 jaar voorlopig
gunnen aan de firma Remondis uit Lichtenvoorde. Remondis heeft de economisch
meest voordelige aanbieding gedaan.

3.g

Europese aanbesteding inzamelen van huishoudelijk afval gemeente
Berkelland (225046)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De firma Ter Horst de voorlopige opdracht gunnen voor het inzamelen van het
huishoudelijk afval en als er geen bezwaren van de andere inschrijvers worden
ingediend de firma Ter Horst de opdracht definitief gunnen.
Samenvatting/kernboodschap
Het inzamelen van het restafval (grijze container), groente, fruit en tuinafval
(groene container) en plastic, metaal en drankenkartons (PMD-inzameling met
zakken) met ingang van 1 januari 2019 voor 3 jaar met optie tot verlenging met 3
jaar voorlopig gunnen aan de firma Ter Horst Milieu B.V. uit Varsseveld. De firma
Ter Horst heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan.
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3.h

Plan van aanpak doorvertaling structuurvisies naar bestemmingsplannen
(196590,151809,196589,196588)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om het plan van aanpak voor de doorvertaling
van de Structuurvisies Wonen voor Eibergen, Borculo, Neede en Ruurlo vast te
stellen in haar vergadering van 13 november 2018.
2. Aan de hand van het plan van aanpak bepaalt de gemeenteraad voor alle
locaties die zijn opgenomen in deze vier structuurvisies of een doorvertaling
naar een bestemmingsplan plaatsvindt en zo ja, op welk moment.
Samenvatting/kernboodschap
Het college biedt het plan van aanpak voor de doorvertaling van de Structuurvisies
Wonen naar bestemmingsplannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

4

Toekomstgericht welzijn wonen en zorg in Beltrum (226228)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Instemmen met de projectopdracht en de intentieverklaring ‘Toekomstgericht
welzijn wonen en zorg in Beltrum.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland, ProWonen, de Raad van Overleg en Stichting Marga
Klompé hebben op maandag 8 oktober afgesproken samen aan de slag te gaan
met toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum. Ze gaan er met elkaar voor
zorgen dat iedereen die dat wil, ook als het niet meer zonder ondersteuning en
zorg lukt, prettig kan wonen in Beltrum.

5

Begroting 2019 (226557)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De begroting 2019 aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
De begroting 2019 sluit met een positief saldo. Het tekort in het sociaal domein
wordt gedekt uit de reserve. We gaan extra investeren.

7

Plan 'Van Afval Naar Grondstof' en invoeren PMD container (198810) - versie
9 oktober 2018
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om:
1. Het inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) met plastic
zakken te heroverwegen en de inzameling met containers uiterlijk per 1 juli
2019 te gaan doen;
2. De kosten voor de levering van de containers te betalen uit de
egalisatiereserve afval.
Eind 2020 onderzoeken of er nieuwe mogelijkheden zijn naar verwerking van ons
huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld nascheiding)
Samenvatting/kernboodschap
Het college wil graag de inzameling van PMD met containers doen omdat dit een
positief effect heeft op de VANG-doelstelling (minder dan 100 kilogram per inwoner
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in 2020).
Ook veel inwoners hebben gevraagd om een PMD container.

