BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

18 december 2018, week 51

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 11 december 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Bestemmingsplan “Buitengebied, Winterswijkseweg 35 (Eibergen) 2018”
(220360)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 22 januari 2019 het
bestemmingsplan "Buitengebied, Winterswijkseweg 35 (Eibergen) 2018"
ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Buitengebied,
Winterswijkseweg 35 (Eibergen) 2018" vast te stellen. Daarmee gaat een
woonbestemming gelden voor dit perceel en de daarop aanwezige voormalige
bedrijfswoning. Er is geen sprake van uitbreiding van het aantal woningen.

3.b

Buitenplanse afwijking voor de uitbreiding van een woning (Koningsweg 4
Eibergen) (228799)
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 uitbreiding van
een 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 de bestaande woning
aan de Koningsweg 4 in Eibergen uit te breiden. Hiervoor zijn binnen het
gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt gestart met de
afwijkingsprocedure en kan, op voorwaarde dat geen reacties en/of zienswijzen
binnenkomen, de aangevraagde vergunning worden verleend met een grote
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buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.
4

Oprichting regionale expertisetafel jeugd (231707)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het inrichten van een Expertisetafel jeugd Achterhoek per 0101-2019 voor de periode van drie jaar (tot eind 2021).
2. Instemmen met het Bestuurlijk Convenant Expertisetafel Jeugd Achterhoek.
3. Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Expertisetafel Jeugd
Achterhoek.
4. Instemmen om voor de komende 3 jaar (2019, 2020, 2021) jaarlijks € 9.410,- te
reserveren voor de Expertisetafel Jeugd in het collegeprogramma ´Zorg voor
wie dat nodig heeft´.
Samenvatting/kernboodschap
De Achterhoekse gemeenten en regionale jeugdzorgaanbieders richten
gezamenlijk een expertisetafel jeugd op. Voor jeugdigen waarbij de hulpverlening
is vastgelopen realiseert de expertisetafel op korte termijn passende hulp.
Ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en de wachtlijsten bij zorgaanbieders.

5

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), tweede bestuursrapportage 2018
(227396)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de
begrotingswijzigingen 2018 en 2019.
2. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de SDOA instemmen met
a. de tweede bestuursrapportage 2018
b. de derde wijziging van de begroting 2018
c. de eerste wijziging van de begroting 2019
3. De tweede bestuursrapportage 2018 ter kennisname aan de raad sturen.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is
opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de
participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die de SDOA biedt betreft onder
andere: het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk; het
verstrekken van bijzondere bijstand; het verstrekken van uitkeringen
levensonderhoud en uitvoering van (nieuw) beschut werk. In de tweede
bestuursrapportage 2018 worden de ontwikkelingen rondom de Participatiewet en
de budgetten genoemd.

6

Elektronische weg openstellen voor bezwaarschriften (232529)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De elektronische weg voor bezwaarschriften (als bedoeld in afd. 7.1. van de
Awb) open te stellen;
2. Daarbij de volgende nadere eisen vast te stellen:
a. digitaal indienen van een bezwaarschrift kan alleen met het gemeentelijk
digitale formulier “indienen bezwaarschrift” waarvoor een DigiD inlogcode
vereist is. Bezwaarschriften die op een andere elektronische wijze worden
ingediend, bijvoorbeeld per email, zijn op onjuiste wijze ingediend;
b. een digitaal bezwaar, inclusief bijlagen, mag de grootte van 10 MB niet
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overschrijden. Een bezwaarschrift dat groter is dan 10 MB wordt door het
systeem tegengehouden;
c. als tijdstip van ontvangst van het onder a. genoemde digitale
bezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop het gemeentelijk
systeem voor gegevensverwerking een ontvangstbevestiging per e-mail
heeft verstuurd aan de indiener van het digitale bezwaarschrift.
3. Dat dit besluit op 1 januari 2019 in werking treedt.
Samenvatting/kernboodschap
Het is vanaf 2019 mogelijk om via DigiD een bezwaarschrift in te dienen tegen een
besluit van de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders. Dit
past in de tijd waarin we leven, waarin veel gecommuniceerd wordt via het internet.
Het blijft mogelijk om een bezwaarschrift ook per post in te dienen. Via de e-mail
kan geen bezwaar worden gemaakt.
7

Vervangen grasmaaier (232610)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De grasmaaier (van het merk Shibaura) inruilen tegen een machine met voldoende
capaciteit.
Kernboodschap/toelichting
De huidige grasmaaier heeft onvoldoende capaciteit. We ruilen tegen goede
voorwaarden de grasmaaier om voor een machine met hogere capaciteit en
kwaliteit. Hierdoor kan het team onderhoud groene leefomgeving efficiënter
werken.

8

Aanvraag bekostiging 2019 Regionaal Media Centrum Oost Nederland (RMC
ON) (229839)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Aan de stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland (RMC ON) voor het
jaar 2019 een bekostiging te verstrekken van € 22.813,49 om te voorzien in een
lokaal toereikend media aanbod.
Samenvatting/kernboodschap
Door stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland is voor het jaar 2019 een
aanvraag voor bekostiging ingediend. De stichting voldoet aan de voorwaarden die
aan haar gesteld zijn en heeft een plan opgesteld om in een lokaal toereikend
media aanbod te voorzien.

9

Vaststellen subsidie 2017 en subsidieverlening 2019 Bibliotheek Oost
Achterhoek (218696 en 218697)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Kennis nemen van de jaarrekening Bibliotheek Oost Achterhoek.
2. Het subsidiebedrag voor het jaar 2017 vaststellen op het verleende bedrag van
€ 579.029.
3. De Bibliotheek Oost Achterhoek voor het jaar 2019 een subsidie van
€ 605.964,-. verlenen voor het uitvoeren van bibliotheek activiteiten die passen
bij de drie pijlers; kennis werkplaats van en voor participerende burgers,
partner voor leesvaardige en mediawijze kinderen en fysieke en digitale
bibliotheek 2.0 op basis van de prestatieafspraken voor het jaar 2019.
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Samenvatting/kernboodschap
De jaarrekening 2017 van de Bibliotheek Oost Achterhoek is door ons getoetst en
de subsidie voor 2017 is definitief vastgesteld op het toegezegde bedrag.
10

Voortzetten deelname Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek 2019
(231170)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Voortzetten van de deelname aan het Preventie Platform Jeugd Oost
Achterhoek in 2019.
2. In 2019 € 30.000 beschikbaar stellen voor de initiatieven van het Preventie
Platform Jeugd Oost Achterhoek en deze kosten dekken vanuit het
uitvoeringsprogramma (thema ´Veiligheid´) dat is gekoppeld aan het
beleidskader ´Samen Denken, Samen Doen´.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland zet haar deelname aan het Preventie Platform Jeugd
Oost Achterhoek voort door een bijdrage van € 30.000 in 2019. Dit platform zet
zich in voor het gezond, stabiel en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en
met 23 jaar in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland. Door
gezamenlijk sterk in te zetten op preventie en gerichte activiteiten, willen wij met
elkaar werken aan een positief opgroei- en opvoedklimaat.

11

Uitgangspuntennotitie Regionaal Programma Werklocaties (RPW) (197982)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Uitgangspuntennotitie Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek vast te
stellen.
2. De raad via een raadsbrief informeren over de uitgangspuntennotitie en
bijlagen.
Samenvatting/kernboodschap
In het proces om te komen tot een Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek
is afgesproken om uitgangspunten vast te leggen, op basis waarvan naar
aanleiding van vraag-aanbod confrontatie nieuwe programmeringsafspraken
worden gemaakt.

12

Subsidieaanvraag Graafschap College 2017, 2018 en 2019 (215867 en 230601)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De subsidieaanvraag van het Graafschap College voor het school-ex
programma voor 2017 afwijzen.
2. Het Graafschap College voor het jaar 2018 een bedrag van € 19.734,subsidiëren voor de trajectbegeleiding, het sociaal raadsliedenwerk
Graafschap College en school-ex programma.
3. Het Graafschap College voor het jaar 2019 een bedrag van € 20.199,subsidiëren voor de trajectbegeleiding, het sociaal raadsliedenwerk en schoolex programma.
4. Het totaal bedrag van € 39.933,- betalen uit het budget ‘Jeugd en
jongerenwerker, preventief jeugdbeleid’, onderdeel van het programma ‘zorg
voor wie dat nodig heeft’.
Samenvatting/kernboodschap
Het college van B&W heeft besloten om voor 2018 en 2019 subsidie toe te kennen
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voor de inzet van trajectbegeleiders van het Graafschap College. Zij bieden
jongeren vanuit school verschillende vormen van preventieve begeleiding aan die
erop gericht is uitval te voorkomen en te voorkomen dat de ontwikkeling van
jongeren stagneert. Hun expertise is dichtbij, laagdrempelig en toereikend, en staat
gelijk aan de expertise van Voormekaar. Samen met andere Achterhoekse
gemeenten en het Graafschap College zijn afspraken gemaakt over de vorm en
subsidiering van deze ondersteuning.
13

1e wijziging Legesverordening 2019 (232267)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2019.
Samenvatting/kernboodschap
De tarieventabel van de Legesverordening 2019 is, door de onlangs aangepaste
tarieven door het rijk voor rijbewijzen en paspoorten, weer geactualiseerd.

14

Vergadering Algemeen bestuur Regio Achterhoek 19 december 2018 (232331)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Over agendapunt 2: Instemmen met het verslag.
2. Over agendapunt 3: Kennisnemen van de terugkoppelingen en kennisnemen
van de bijlagen.
3. Over agendapunt 4: Kennis nemen van het proces en bespreken voorstel.
4. Over agendapunt 5: Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en
activiteiten.
5. Over agendapunt 6:
a. Instemmen met het herbestemmen van de (rest)budgetten 1 t/m 3 uit 2018
naar begrotingsjaar 2019 en de gevolgen verwerken in een
verzamelwijziging voor 2019;
b. Niet instemmen met het overhevelen van de middelen genoemd onder punt
4 naar de reserve doorontwikkeling en niet instemmen met de 4e wijziging
2018.

15

Voortgangsrapportage ‘Dementievriendelijk Berkelland’ (202057)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Voortgangsrapportage Dementievriendelijk Berkelland naar gemeenteraad sturen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 8 maart 2018 werd Berkelland officieel een dementievriendelijke gemeente. De
voortgangsrapportage ‘Dementievriendelijke Berkelland’ wordt aangeboden aan de
gemeenteraad. In deze voortgangsrapportage staat wat we sinds 8 maart samen
met onze partners hebben gedaan om aandacht te vragen voor dementie. Zo is er
een projectleider aangesteld met als taakgebied dementie, is er een
overlegstructuur opgezet met professionals die te maken (kunnen) hebben met
inwoners met dementie, vragen we op allerlei manieren aandacht voor dementie
en bieden we cursussen aan over omgaan met dementie voor vrijwilligers of
professionals die te maken hebben met mensen met dementie.
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16

Langer veilig thuis wonen (233099)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het bestaande veiligheidsbudget van €8.571 overhevelen naar 2019 om de
bijdrage aan langer veilig thuis wonen te betalen.
Samenvatting/kernboodschap
De prognose voor vergrijzing in de Achterhoek is dat in 2040 53% van de bevolking
65 jaar of ouder is. Ouderen die langer thuis blijven wonen vormen een kwetsbare
groep in de samenleving. Kwetsbare ouderen in het buitengebied voorzien van
‘slimme’ sensoren, zoals een inbraakalarm, paniekalarmering (en indien van
toepassing dwaaldetectie) en rookmelders kan levens redden. Bij een melding
wordt het sociale netwerk van buren, familie en/of mantelzorgers gealarmeerd.

17

Stimulering maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of
duurzame energieopwekking (231565)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vaststellen subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor
energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2019.
2. De gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
Er blijft subsidiëring mogelijk voor gezamenlijke plannen van inwoners die leiden
tot besparing van energie en/of opwekking van duurzame energie. De
subsidieregeling loopt tot 2022.

18

Mandaatbesluit 2019 (230595)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Mandaatbesluit 2019 en het bijbehorende mandaatregister vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het mandaatbesluit dient periodiek te worden herzien. Met deze herziening sluit
het mandaatbesluit goed aan op de organisatie- en besturingsfilosofie. Het besluit
treedt op 1 januari 2019, onder intrekking van het besluit van 13 december 2016, in
werking.

19

Inzameling medisch afval (198810)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Inwoners met medisch afval dat niet bij andere instanties (bijvoorbeeld een
apotheek) ingeleverd kan worden, de mogelijkheid geven om gratis een extra grijze
container thuis te krijgen of een afvalpas voor een ondergrondse container in de
buurt.
Samenvatting/kernboodschap
In het Plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ is een maatregel opgenomen over het
bieden van de mogelijkheid aan inwoners die als gevolg van bijvoorbeeld
nierdialyse- en of stomamateriaal meer medisch afval hebben. Die mogelijkheid
wordt nu geboden zodat deze huishoudens niet blijven zitten met dit medisch afval
en het op een goede manier kwijt kunnen.

