BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

31 maart 2020, week 14

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 24 maart 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.b

Verklaring van geen bedenkingen Achterveldweg 4 in Rietmolen (10659)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te
geven.
2. Op voorwaarde dat de gemeenteraad deze verklaring afgeeft, daarna de
afwijkingsprocedure starten.
Samenvatting/kernboodschap
Voor het adres Achterveldweg 4 is een aanvraag om omgevingsvergunning
ingediend. De daar aanwezige veehouderij wil omschakelen naar een biologische
varkenshouderij met een beperkt aantal stuks vrouwelijk jongvee. De gemeente
kan meewerken aan deze aanvraag via een afwijking van het geldende
bestemmingsplan. Daarbij is ook een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de
gemeenteraad vereist. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze verklaring
te verlenen zodat het daarna de benodigde procedure kan starten.

3.c

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers in
verband met het coronavirus
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen te verlenen voor
ondernemers.
2. Ondernemers op eigen verzoek uitstel van betaling te verlenen voor alle
openstaande bedragen tot en met 30 september 2020.
3. Geen aanslagen, aanmaningen of dwangbevelen te versturen tot 15 april
2020.
4. Het invorderingstraject tot 15 april 2020 stop te zetten.
5. Geen invorderingsrente in rekening te brengen.
Samenvatting/kernboodschap
Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat ondernemers, die het al
moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen.
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Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, vergadering AB 2 april 2020 (16760)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met bijgevoegde adviezen in de toelichting.

6

Plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) (13591)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Instemmen met het ‘Plan van aanpak vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
(vab’s) buitengebied’.
Samenvatting/kernboodschap
Het college wil ruimte bieden voor andere verdienmodellen in leegstaande
(agrarische) gebouwen en sloop van oude stallen en schuren stimuleren. Hiervoor
is een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak is beschreven welke
stappen we de komende periode zetten om zicht krijgen in de maatregelen die
nodig zijn om hergebruik of sloop van vrijkomende agrarische bebouwing te
stimuleren.

15

Coronacrisis, financiële duidelijkheid zorgaanbieders (19254)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Conformeren aan de afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en de VNG
over de coronacrisis en de financiële duidelijkheid aan zorgaanbieders
(gecommuniceerd in de brief van d.d. 25 maart 2020).
2. De regionale richtlijn (toelichting) vast te stellen voor de Wmo en de Jeugdwet
en waar nodig tevens te laten gelden voor het doelgroepenvervoer en
maatschappelijke opvang.
3. Deze besluiten nemen onder het expliciete voorbehoud van de nog nadere
uitwerking en invulling van de afspraken zoals die is toegezegd door het Rijk
en de VNG in de brief van 25 maart 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Het is een uitzonderlijke tijd die
vraagt om uitzonderlijke maatregelen, ook van zorgaanbieders, professionals en
gemeenten. In de Achterhoek is er nauw en bijna dagelijks contact tussen
zorgaanbieders en gemeenten over de continuïteit van zorg voor cliënten en de
continuïteit van het zorgstelsel in de achterhoek. Goede en veilige zorg voor onze
cliënten staat voorop. Er is ook oog voor de problemen waar zorgorganisaties als
gevolg van de coronacrisis tegen aan lopen. De Achterhoekse gemeenten volgen
daarin de landelijke lijn en hebben besloten de gemaakte afspraken tussen het Rijk
en de VNG ( rijksbrief 25 maart 2020) rondom de financiële duidelijkheid voor
zorgaanbieders, te volgen en aanbieders waar nodig te helpen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat andere vormen van zorg (bijvoorbeeld beeldbellen e.d.) leveren is
toegestaan. Gemeenten zijn daarnaast bereid zorgaanbieders te blijven betalen
ook als er, om gegronde reden, minder of geen zorg kan worden geleverd, tot
vooralsnog 1 juni 2020. Hier zijn wel randvoorwaarden aan verbonden.
Gemeenten roepen hiervoor een regionaal hulpteam in het leven zodat er tussen
aanbieders en gemeenten snel en makkelijk geschakeld kan worden.

