BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

9 april 2019, week 15

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder – vanaf 13:30 uur

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 2 april 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

KHLOÉ Consultancy een vergunning verlenen (238206)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
KHLOÉ Consultancy een vergunning verlenen voor een escortbedrijf.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een verzoek binnen gekomen om een vergunning te verlenen voor een
bemiddelingsbedrijf binnen de escortbranche. Vanuit een pand in Neede wordt de
bemiddeling geregeld voor escorts. De omgeving ondervindt geen hinder van de
komst van het bedrijf, aangezien er sprake is van arbeidsbemiddeling voor
medewerkers elders in het land.

3.b

Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Camping de
Meibeek 2019” (237492)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied,
Camping de Meibeek 2019” voor de inspraak.
2. Na afronding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen, mits er tijdens de
terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan geen reacties of
zienswijzen zijn ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
De bestaande camping wordt uitgebreid en er treedt verbreding op binnen de
recreatiefunctie door de zorgfunctie. De zorgfunctie wordt gecombineerd met
activiteiten en werkzaamheden op de camping. Om deze uitbreiding en verbreding
te kunnen faciliteren is het nodig om het bestemmingsplan te herzien. Daarom is
besloten om de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan te starten.
Uiteindelijke is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan wel of niet vast
te stellen.
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3.c

Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2) (243022)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De raad voorstellen om:
1. Het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2) vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van EUP2 in totaal € 2.425.000,-- beschikbaar te stellen,
waarvan € 760.000,-- nog resteert van EUP1.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In het collegeprogramma en de
programmabegroting is opgenomen dat in 2022 40% van die doelstelling moet zijn
gehaald. Om dit doel te kunnen behalen is er een nieuw Energie
Uitvoeringsprogramma (EUP2) opgesteld met daarin concrete maatregelen om het
besparen en opwekken van energie te stimuleren.
EUP2 bouwt grotendeels voort op de succesvolle stimuleringsmaatregelen die
eerder zijn ingezet. Daarnaast worden er nieuwe maatregelen geïntroduceerd en
alternatieve maatregelen onderzocht. Want hoewel we op de goede weg zijn, is
duidelijk dat we nog flinke stappen moeten zetten om de doelstellingen te kunnen
halen.

3.d

Start inspraakprocedure omgevingsvergunning Heikamp Hengeloseweg 2
Ruurlo (230847)
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 het vervangen van
een bestaande kapschuur door een nieuw gebouw ten behoeve van het
restaurant 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 de bestaande
kapschuur te vervangen door een nieuw gebouw ten behoeve van het
horecabedrijf aan de Hengeloseweg 2 in Ruurlo. De aanvraag past binnen het
gemeentelijk beleid om aan bestaande functies in het buitengebied mogelijkheden
te bieden om vervangende nieuwbouw te plegen en daarbij kleine uitbreidingen te
realiseren. 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.e

Openstellen kredieten voor wijk- en kerngericht werken (239570)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Vanaf 2019 tot en met 2022 openstellen van het onderstaande krediet voor
wijk- en kerngericht werken.
2. Een krediet van €625.000 per jaar voor o.a. de ontwikkeling en communicatie
over wijk- en kerngericht werken, het Naoberfonds en het ondersteunen van
wijken die dat nodig hebben, alles binnen de kaders van het collegeprogramma
en de programmabegroting.

Pagina 3/6

Samenvatting/kernboodschap:
Voor het ontwikkelen van het wijk- en kerngericht werken is geld nodig. De
gemeente stelt daarom een budget open. Er is geld voor het ontwikkelen van een
plan voor een ‘Naoberfonds’ en het extra ondersteunen van wijken die dat nodig
hebben. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
3.f

Bestemmingsplan “Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening2019-1 (De
Russchemors) (237513)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan “Neede, Bedrijventerreinen
2011, herziening 2019-1 (De Russchemors)” gewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend door de
eigenaar/ontwikkelaar van ‘De Russchemors’. Kern van de zienswijze is dat de
eigenaar constateert dat hij in de problemen komt. Diverse verkopen en
verkoopgesprekken hebben geleid tot planontwerpen zonder dat rekening
gehouden is met de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen voorgevel
bouwgrens van 6 meter. Naar aanleiding van de zienswijze hebben wij een
compromis gesloten met de eigenaar. Het compromis is dat de
voorgevelbouwgrens wordt gewijzigd in 4 meter. Hiermee ontstaat een voldoende
acceptabel ruimtelijk beeld op het bedrijventerrein.

4

ENSIA verantwoording: collegeverklaring DigiD en Suwinet 2018 (240978)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Collegeverklaring ENSIA 2018 vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college verklaart in 2018 te voldoen aan de landelijk gestelde normen voor het
gebruik van DigiD en Suwinet. Het college dient hiervoor formeel een verklaring op
te stellen. Met deze collegeverklaring dienen wij ons te verantwoorden aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeenteraad.

6

Algemene vergadering van Aandeelhouders van Alliander (243120)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V.:
1.1 De jaarrekening 2018 van Alliander N.V. vast te stellen.
1.2 Instemmen met het uit te betalen bedrag aan dividend.
1.3 De Raad van Bestuur van Alliander N.V. kwijting te verlenen.
1.4 De Raad van Commissarissen van Alliander N.V. kwijting te verlenen.
1.5 De heer B. Roetert te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.
1.6 Instemmen met de aanpassing van de statuten van Alliander N.V..
2 Volmacht te verlenen aan de heer A.A.J. Baars om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van
Alliander N.V. op 10 april 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Wij zijn aandeelhouder van Alliander N.V.. Daarom zijn we uitgenodigd voor de
Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Door het machtigen van de
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heer Baars kunnen wij onze stem laten horen. Door het vaststellen van de
jaarrekening 2018 voldoet Alliander aan de wettelijke voorschriften. Vaststelling
betekent ook dat wij €675.000 aan dividend krijgen.
7

Bestemmingsplan Borculo, Steenstraat 30 2018 (231313)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Borculo, Steenstraat 30 2018"
ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de bestaande woning aan de
Steenstraat 30 in Borculo een actuele en passende bestemming krijgt. Een
dubbele woning en het gebruik voor een winkelfunctie is niet meer mogelijk.

8

Bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011, herziening 2019-1 (Bosstraat
22a)" (232228)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011,
herziening 2019-1 (Bosstraat 22a)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de bestaande woning aan de
Bosstraat 22a in Neede een actuele en passende bestemming krijgt. De woning
die vooralsnog onder het overgangsrecht valt krijgt hiermee een positieve
woonbestemming.

9

Programmabegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
(243171)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de programmabegroting 2020 van het ECAL.
2. De raad in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te dienen.
Kernboodschap/samenvatting
De programmabegroting 2020 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 20192022. Zowel de raad als college, krijgen gelegenheid om zienswijzen in te dienen
over de conceptbegroting 2020. Het voorstel is om geen zienswijzen in te dienen.

10

Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost Gelderland, vergadering
algemeen bestuur dd 11 april 2019 (243865)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken van de vergadering van
het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost
Gelderland op 11 april 2019.

11

Benoeming stembureauleden (229396)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Benoemen van leden en plaatsvervangende leden voor 29 stembureaus, zoals
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weergegeven op bijgaande lijst.
2. Alle ambtenaren in dienst van de gemeente Berkelland benoemen als reserve
stembureaulid.
Samenvatting/kernboodschap
Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing voor de leden van het Europees
Parlement plaats. Het college van burgemeester en wethouder heeft daarom op
grond van de Kieswet de leden van de stembureaus benoemd.
12

Vaststellen Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek (241681)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030
vaststellen.
2. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 35.000,- voor de uitvoer van het
regionaal beweeg- en sportakkoord ter beschikking stellen aan Achterhoek in
Beweging.
3. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 35.000,- bij de perspectiefnota
opnemen in de meerjarenbegroting van het programma ‘Sport is meer’.
Samenvatting/kernboodschap
Op basis van het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging zet
de Achterhoek tussen 2020 en 2030 volop in op een gezonde en excellente regio.
Samen met overheden, ondernemers en organisaties werken de gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, OudeIJsselstreek en Winterswijk aan een inclusieve samenleving met een gezonde en
vitale bevolking. Dit vindt plaats onder het credo: regionaal samenwerken en lokaal
uitvoeren!

13

Arbeidsovereenkomsten aanbieden i.v.m. de Wet Normalisatie Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA) (244237)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De werknemers van de gemeente Berkelland per 1 januari 2020 een
individuele arbeidsovereenkomst aanbieden.
2. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voorstellen om de werknemers
van de SDOA per 1 januari 2020 ook een individuele arbeidsovereenkomst aan
te bieden.
3. De extra hiervoor benodigde personele inzet ad. € 50.820,-- ten laste van het
Flex-budget brengen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking. Dan gaat de rechtspositie van de
medewerkers van de gemeente over van het ambtenarenrecht naar het reguliere
arbeidsrecht. De inwerkingtreding van de WNRA betekent dat veel afspraken
opnieuw moeten worden vastgelegd. In dit kader gaat Berkelland haar zittende
medewerkers per 1 januari 2020 een individuele arbeidsovereenkomst aanbieden
en de SDOA voorstellen om dit ook zo te doen.

14

1e wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 (241032)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Vaststellen van de 1e wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen 2019.
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Samenvatting/kernboodschap
De wijziging is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 vastgesteld. De
wijzigingen hebben onder andere betrekking op de per 1 januari 2019 geldende
bedragen en de bekendmaking als de rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden
te bestaan. De invordering wordt gedaan door het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente.
15

Kadernota 2020-2023 en begroting 2019 (244217)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De raad voorstellen de kadernota 2019-2022 van de VNOG vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De VNOG heeft over 2018 een tekort dat aan de hand van het verdeelmodel
verdeeld wordt over de verschillende gemeentes. Daarnaast is er gevraagd of er
een verhoging kan komen van de begroting in voor 2019.

16

Ambitiedocument Omgevingswet (171697)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Positief reageren op het door de raadswerkgroep aangeboden Ambitiedocument
Omgevingswet.
Samenvatting/kernboodschap
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 2021 in werking. De
raadswerkgroep Omgevingswet heeft vorig jaar samen met de gemeenteraad veel
tijd gestoken om zich voor te bereiden op de nieuwe wet en heeft een
ambitiedocument gemaakt. Het ambitiedocument geeft richting aan de manier
waarop gemeente Berkelland de voorbereiding op de nieuwe wet aanpakt en geeft
antwoord op vragen als: Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe geeft Berkelland
invulling aan de doelen van de Omgevingswet? Hoe groot is de veranderopgave?
En hoe pakken wie die aan? De gemeenteraad bespreekt het ambitiedocument op
16 april. Desgevraagd reageert het college positief.

