BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

9 juli 2019, week 28

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 2 juli 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Verlenen omgevingsvergunning Buitengebied, Lebbenbruggedijk 32 Borculo
(ligboxenstal) (129514)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het “Verslag van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit
“Buitengebied, Lebbenbruggedijk 32 Borculo (2018)”.
2. Verlenen van de uitgebreide omgevingsvergunning, artikel 2.12 lid 1, onder a
3o, Buitengebied, Lebbenbruggedijk 32 (2018) voor een ligboxenstal (OU
2014008).
3. Dit besluit op de gebruikelijke manier bekendmaken en indieners op de hoogte
stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Met deze aanvraag om afwijking van het bestemmingsplan is gevraagd om buiten
het bouwvlak een ligboxenstal te realiseren. Er zijn tijdens de terinzagelegging van
de ontwerp-omgevingsvergunning zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen
hebben niet geleid tot aanpassingen. Het plan past binnen het gemeentelijk beleid.
Daarom heeft het college besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.

4

Vestiging zakelijk recht ten behoeve 2e 150 KV leiding Friesland Campina
(251479)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Opstalrecht vestigen voor ondergronds te boren en te leggen 2e 150 KV leiding op
percelen kadastraal gemeente Geesteren, sectie L nummer 422 en nummer 423,
nabij Oude Needseweg.
Samenvatting/kernboodschap
Voor een tweede nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT en het
onderstation bij Borculo moet een ondergrondse leiding gelegd worden. Voor het
graven en het leggen van de 1e kabel is al opstalrecht verleend. Nu gaat het om
het wettelijk vastleggen van een aanvullend opstalrecht op de percelen kadastraal
gemeente Geesteren, sectie L nummer 422 en nummer 423 en daarmee
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toestemming geven voor het gebruik van de ondergrond voor het hebben en
leggen van een tweede kabel door middel van boring.
5

Campagne Rondkomen in Berkelland en Tool check waar je recht op hebt
(252950)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Voor de voorlichtingscampagne “Rondkomen in Berkelland” en het
aanschaffen van de tool checkwaarjerechtophebt de samenwerking aangaan
met bureau Keijzer conform de offerte.
2. €23.000,- beschikbaar stellen uit het uitvoeringsprogramma Samen Denken
Samen Doen voor de samenwerking voor de duur van drie jaren, gerekend
vanaf 1 januari 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland kent meerdere regelingen voor ondersteuning aan
inwoners met een laag inkomen of die weinig te besteden hebben. Veel mensen
die deze regelingen goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Wij
willen de bekendheid van de regeling vergroten. Wij starten daarom de campagne
Rondkomen in Berkelland. Via een gemakkelijk in te vullen online tool komen
personen er gemakkelijk achter of zij mogelijk in aanmerking komen voor één van
de regelingen van de gemeente Berkelland.

6

Ontwikkelkader ‘(T)huis in Rietmolen’ (252786)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Vaststellen van het ontwikkelkader ‘(T)huis in Rietmolen’.
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf december 2018 is in Rietmolen een intensief en interactief proces gestart
met inwoners om tot een visie op wonen te komen. Met dit proces zijn de
opgaven/uitdagingen voor het dorp in kaart gebracht en is duidelijk geworden wat
de specifieke woonbehoefte is van inwoners. De komende maanden starten
diverse projecten die hieruit voortvloeien. Basis voor de projecten is het
Ontwikkelkader, dat de spelregels bevat voor deze projecten. Na de zomervakantie
sturen we een nieuwsbrief naar alle inwoners in Rietmolen. Hierin staat informatie
over het proces dat doorlopen is en hoe het nu verder gaat.

7

Principebesluit woningbouwlocaties Rietmolen (252786)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Op basis van de “Strategische verkenning woningbouw locaties in Rietmolen” de
volgende principebesluiten nemen:
- De Mölle: 2 grote kavels herverkavelen tot 4 kavels voor 2 vrijstaande
woningen en een twee-onder-één-kapper;
- Maalderij Kuiper: stedenbouwkundige een plan laten uitwerken met als
kader/uitgangspunt een openbare verbinding naar het
muziekgebouw/Ravenhorst, openbare parkeerplaatsen en behoud/invulling van
de bestaande maalderij met appartementen. Daarnaast de mogelijkheden voor
enkele patiowoningen en/of uitbreiding bestaande gebouw met appartementen
in beeld brengen;
- Ravenhorst: benutten voor de bouw van starterswoningen waarbij mogelijkheid
voor bijdrage aan op te richten transformatiefonds meegenomen wordt;
- Het Olland: in eerste instantie nog niet benutten. Wel de stedenbouwkundige
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randvoorwaarden in beeld brengen, zodat afhankelijk van de behoefte en
voortgang van de plannen op de overige locaties, deze eventueel relatief snel
concreet kan worden.
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf december 2018 loopt er een interactief proces met de inwoners van
Rietmolen, onder de naam ‘(T)huis in Rietmolen’. Samen met de projectgroep is de
woonbehoefte in beeld gebracht. Om (een deel van) de woningbehoefte/gewenste
woningbouw te realiseren zijn er, in overleg met de projectgroep, een aantal
locaties in beeld. Dit zijn de Molle, Maalderij Kuiper, Ravenhorst en het Olland. Bij
de Mölle is nog plek voor vier kavels, bij de Ravenhorst is ruimte voor een blok
starterswoningen en bij Maalderij Kuiper kunnen mogelijk appartementen
gerealiseerd worden. Het Olland wordt in eerste instantie nog niet benut, maar er
wordt wel onderzocht wat hier de mogelijkheden kunnen zijn op termijn.
8

Subsidie Rijksvaccinatieprogramma 2019 Yunio (234586)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Toekennen van een subsidie van € 43.470 aan Yunio jeugdgezondheidszorg
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2019.
2. Deze subsidie dekken uit het budget van € 78.402 dat het rijk hiervoor heeft
overgeheveld via de algemene uitkering van het gemeentefonds.
Samenvatting/kernboodschap
Yunio jeugdgezondheidszorg ontvangt een subsidie van de gemeente Berkelland
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2019. De doelstelling is om
een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te realiseren.

