BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

30 juli 2019, week 31

Aanwezig

M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
R. Speck, loco-gemeentesecretaris

Afwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 24 juli 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Bestuursrapportage 2019 (254390)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De bestuursrapportage aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
Deze bestuursrapportage is de vervanger van de voorjaarsnota. De
bestuursrapportage laat een nadeel zien van € 198.822.

3.b

Ontwerpbesluit Zonnepark Berkelland Batendijk in Haarlo ter inzage leggen
(244969)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor een periode van 6 weken ter
inzage leggen.
2. Na afronding van de ontwerpprocedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen, tenzij er tijdens de terinzagelegging zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Het plan voor de bouw van een zonnepark van circa 8,6 ha aan de Batendijk in
Haarlo wordt als ontwerp ter inzage gelegd.

3.c

Inrichting en ontwikkeling Russchemors Neede (241687)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Met betrekking tot de inrichting van bedrijventerrein De Russchemors in Neede:
1. Het in beheer en eigendom overnemen van een landschapselement in de vorm
van een cultuurhistorische houtwal met 8 zomer eiken voor een bedrag van
€ 5.920.
2. Niet opleggen van een kettingbeding tot de aanleg van beukenhagen als
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verplichte erfafscheiding tussen de bedrijven en de openbare ruimte.
3. Vergoeden van onkosten van de ontwikkelaar ter hoogte van € 9.100 als gevolg
van verzoek gemeente tot wijziging van het verkavelingsplan.
4. Bijgevoegde brief met aanvullende afspraken inzake de uitvoering van de
realiseringsovereenkomst voor de Russchemors versturen aan Hakfoort
Management bv.
Samenvatting/kernboodschap
In januari 2019 is gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein De
Russchemors in Neede door ontwikkelaar Hakfoort Management BV. Inmiddels is
ook de verkoop van de bedrijfskavels in volle gang en zijn de eerste bouwactiviteiten
op de kavels gestart. Het oorspronkelijke bestemmingsplan De Russchemors en de
realiseringsovereenkomst dateren uit 2003 en zijn nog vastgesteld door de
voormalige gemeente Neede.
Door de relatief lange periode die is verstreken tussen de vaststelling van het
bestemmingsplan in 2003 en de uitvoering in 2019, zijn er enkele afspraken
veranderd. Vaak als gevolg van gewijzigde inzichten of werkwijzen.
3.d

Stichting Leenfonds Berkelland (254484)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Het voorstel Leenfonds Berkelland afwijzen.
2. Het besluit om het voorstel af te wijzen bekend maken in de brief afwijzing
voorstel Leenfonds.
Samenvatting/kernboodschap
De stichting Financieel Sterk en de diaconie van de Protestantse Gemeente (PG)
De Wijngaard hebben voorgesteld om mensen met relatief lichte
schuldenproblematiek te ondersteunen. Dit willen zij realiseren door de stichting
Leenfonds Berkelland op te richten. Zij vraagt de gemeente een structurele bijdrage
van € 3.500,- per jaar voor de duur van 3 jaar en garant te staan voor leningen die
niet worden terugbetaald tot maximaal € 10.000,- per jaar. De stichting Leenfonds
Berkelland wil inwoners helpen:
• die geen beroep kunnen, mogen én/of willen doen op de bureaucratische
schuldhulpverlening en/of bijzondere bijstand;
• met financiële problemen voortkomend uit “life-events”: zoals echtscheiding,
verlies werk/inkomen, gedwongen verkoop eigen woning, beëindiging van
bedrijf;
• die het overzicht kwijt zijn in de afhandeling van hun schulden.
De aanvraag wordt onder andere afgewezen omdat de gemeente deelneemt aan de
Stadsbank, vrijwilligersorganisaties subsidieert die inwoners ondersteuning bieden
bij schulden en geen signalen heeft dat schuldhulpverlening niet werkt. Tevens is er
geen dekking in de begroting.

3.e

Eén verordening Sociaal Domein (253696)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Instemmen met het opstellen van één verordening voor het sociaal domein.
2. Voor het project ‘één verordening sociaal domein’ € 27.000,- beschikbaar stellen
uit het uitvoeringsbudget Samen Denken Samen Doen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen in het sociaal domein
graag maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom wordt één verordening sociaal
domein opgesteld in begrijpelijk Nederlands. Deze verordening is voor alle inwoners
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goed toegankelijk en ondersteunend om passend maatwerk mogelijk te maken. De
verordening sociaal domein zet de vraag van de inwoner centraal en laat deze
leidend zijn. Alle lokale verordeningen die waren opgesteld voor de Jeugdwet, Wmo
en Participatiewet staan dan in één verordening.
4

Bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011, Herziening 2018-1
(Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)" (219210)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan “Neede, Woongebieden 2011, herziening
2018-1 (Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)” vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
ProWonen realiseert 22 woningen op de woningbouwlocatie aan de
Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak in Neede. Dat is niet in overeenstemming met
het geldende bestemmingsplan. Met deze herziening wordt dat gecorrigeerd en is er
een planologische afronding.

5

Verdere uitwerking Berkellands Naoberfonds college 30 juli (239570)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De subsidieregeling Berkellands Naoberfonds 2019 vaststellen en publiceren.
2. De regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019 vaststellen en
publiceren.
3. 5 leden van de adviescommissie Naoberfonds benoemen.
4. Met raadsbrief de gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de concept subsidieregeling
Berkellands Naoberfonds, met de start van de werving van een adviescommissie en
stelde zij geld beschikbaar voor het Berkellands Naoberfonds. Nu zijn de regelingen
verder uitgewerkt en vastgesteld. Het Berkellands Naoberfonds gaat 1 september
2019 van start.

6

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling "Samen Veilig 2019-2022"
(233615)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
De gemeenteraad de regiovisie ‘Samen Veilig 2019 – 2022’ van de regio Arnhem –
Achterhoek laten vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
In een breed regionaal verband (centrumgemeenten Arnhem en Doetinchem) is een
regionale visie en aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld.
Berkelland heeft daarbinnen haar lokale actieplan opgesteld. Het doel is huiselijk
geweld en kindermishandeling verder terug te dringen. De regiovisie is tot stand
gekomen in een interactief proces met vertegenwoordigers van slachtoffers en
daders van huiselijk geweld en kindermishandeling en professionals uit het
onderwijs, justitie, politie, zorg en gemeenten.
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7

Realisatie knooppunt mantelzorg en vrijwilligersplatform Berkelland (254903)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Kennisnemen van de voortgang van de implementatie van het Knooppunt
Mantelzorg en het Platform Vrijwilligers Berkelland.
2. Voor het opzetten van het Platform Vrijwilligers Berkelland € 77.500,beschikbaar stellen uit het uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Samen
Denken, Samen Doen’.
Samenvatting/kernboodschap
Mantelzorgers zijn overal en komen overal. En met elkaar kunnen we iets betekenen
voor de vele inwoners die zorgen voor de ander. Dat doen we in Berkelland volgens
de Knooppunt Mantelzorg-gedachte. Dit is geen loket, maar een gezamenlijke
missie die we verder willen brengen in onze gemeente. Om zo met elkaar -de
werkgever, de buurt, de vereniging, de docent, de vriendin- er voor de mantelzorger
te willen zijn. En als het even niet lukt en er vragen zijn, kan de mantelzorger altijd
terecht bij Voormekaar. Samen met de mantelzorger bekijkt Voormekaar hoe de
mantelzorger met ondersteuning zelf in regie kan blijven en weer verder kan.
Daarnaast werken we aan een Platform Vrijwilligers waar iedereen terecht kan met
vragen over vrijwilligerswerk. We betrekken hier actief partijen bij die al werkzaam
zijn op het gebied van vrijwilligerswerk. We sluiten daarmee aan bij wat er allemaal
al is in gemeente Berkelland.

8

Pilot "Powervrouwen" nieuwe inburgeringswet (251198)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Pilot ‘Powervrouwen’ voor integratie vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten
uitvoeren op basis van Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.
2. Convenant sluiten met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de
pilot ‘Powervrouwen’ te implementeren en te kunnen financieren uit de hiervoor
door het Rijk beschikbaar gestelde middelen van € 200.000.
Samenvatting/kernboodschap
Met de pilot ‘powervrouwen’ willen we samen met de gemeente Bronckhorst een
trainingsprogramma opzetten om vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten de
kans te bieden mee te doen in de samenleving, liefst via betaald werk. We doen dit
op basis van de uitgangspunten van de nieuwe inburgeringswet. Onze pilot is
geselecteerd voor het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering en wordt
gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

9

Benoemen leden Raad van Toezicht Stichting OPONOA (253054)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de benoemingen van de heer A.J.
van de Munt en mevrouw M.R. Ketz tot lid van de raad van toezicht van stichting
OPONOA.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland is volgens de statuten bevoegd leden van de Raad van
Toezicht van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek
(OPONOA) te benoemen. Twee leden van de raad van toezicht, te weten de heren
C.A. Laponder en J.R. ten Arve zullen deze met ingang van 1 augustus 2019
verlaten vanwege het beëindigen van de tweede zittingstermijn. Door de benoeming
van de voorgedragen leden van de raad van toezicht blijft de goede voortgang van
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het toezicht op en de controle van het college van bestuur van de stichting
OPONOA gewaarborgd.
10

Uitvoering motie G1000/Burgertop (254737)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De raad voorstellen kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar
een G1000/burgertop.
2. De raad voorstellen nu geen G1000/burgertop in te stellen, maar klein te
beginnen door aan te sluiten bij actuele participatieve trajecten.
3. De raad voorstellen hierbij een actief leertraject op te zetten.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland heeft onderzocht of het organiseren van een
G1000/burgertop bijeenkomst een middel is voor overheidsparticipatie. Een
G1000/burgertop wordt als te grootschalig gezien en daarom is het voorstel om klein
te beginnen aan de hand van actuele participatieve trajecten.

