BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

27 oktober 2020, week 44

Aanwezig

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

Afwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 20 oktober 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

De uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie Berkelland ter besluitvorming
doorsturen naar de gemeenteraad (5520)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie Berkelland ter besluitvorming
doorsturen naar de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Gemeente Berkelland werkt aan een Omgevingsvisie. Deze geeft een beeld van
hoe Berkelland er over 10-20 jaar uit ziet. In de uitgangspuntennotitie staat hoe de
gemeenteraad, het college en de organisatie samen willen werken om tot de
Omgevingsvisie te komen. Daarnaast geeft de uitgangspuntennotitie een eerste
beeld van de opgaven die belangrijk zijn voor de toekomst van Berkelland. Ook is
aangegeven hoe we de samenleving bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie
willen betrekken.

3.b

Start inspraakprocedure omgevingsvergunning Esweg 25 Geesteren (81190)
Portefeuillehouder M. van der Neut
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 realisatie van
twee recreatieappartementen aan de Esweg 25 in Geesteren;
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 het bestaande
bijgebouw te mogen gebruiken als twee recreatieappartementen aan de Esweg 25
in Geesteren. Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden
aanwezig.
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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.c

Voormalige St. Willibrordusschool, Ruurlo (223674)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de intentie-overeenkomst om met partij Javri Holding B.V. uit
Lochem een koopovereenkomst aan te gaan voor de voormalige St
Willibrordusschool en tot ondertekening van de intentie-overeenkomst over te
gaan.
2. De gemeenteraad in kennis stellen van uw voornemen om een
koopovereenkomst aan te gaan en gelegenheid geven aan de gemeenteraad
zijn wensen en bedenkingen uit te spreken als bedoeld in artikel 169, lid 4
Gemeentewet.
Samenvatting/kernboodschap
De voormalige St. Willibrordusschool is via een openbare biedingsprocedure in de
markt gezet. Er zijn verschillende biedingen ontvangen. De partij met het hoogste
bod is Javri Beheer B.V. uit Lochem, die een woonzorgcomplex van 22
appartementen wil oprichten op deze locatie. Met deze partij zijn in de afgelopen
periode gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot het bereiken van
overeenstemming over het sluiten van een intentieovereenkomst.

3.d

Huisvesting Werkleerbedrijf Samen aan het stuur (95372)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Instemmen met de volgende aanvullende uitgangspunten ten opzichte van de
genoemde uitgangspunten in het Tussenresultaat en het programma van eisen
(zie het programma van eisen in de toelichting van dit voorstel) voor
huisvesting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie (Werkleerbedrijf) Samen aan
het stuur:
• Gezien het sociale landschap dat aan verandering onderhevig is gaat de
voorkeur uit naar huur.
• Indien een verbouwing van een pand noodzakelijk is om de gezamenlijke
en geïntegreerde dienstverlening vorm te kunnen geven, wordt het nieuwe
Werkleerbedrijf verantwoordelijk voor het aantrekken van financiering voor
de verbouwing. De gemeenteraden worden geïnformeerd via de begroting
die voor een zienswijze voorgelegd wordt aan de gemeenteraad
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen naar
voren te brengen bij de genoemde uitgangspunten en het programma van
eisen met betrekking tot de huisvesting van het Werkleerbedrijf.
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de voorgenomen
keuze voor de locatie van het Werkleerbedrijf op bedrijventerrein De Laarberg.
Aan de bestuurlijke stuurgroep Samen aan het stuur de opdracht te verlenen om
toe te werken naar huisvesting van Werkbaan Oost per 1 juli 2021 en de
voorbereidingen te treffen om te komen tot een gezamenlijke huisvesting van de
nieuwe organisatie per 1 januari 2022.
Samenvatting/kernboodschap
SDOA en WBO gaan samen in één organisatie voor de uitvoering van de
Participatiewet.
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Dit Werkleerbedrijf werkt als tweedelijns organisatie voor de gemeenten
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Uit een eerste marktverkenning is een pand
op bedrijventerrein De Laarberg als meest geschikt naar voren gekomen. De
gezamenlijke huisvesting stelt ons in staat om de dienstverlening te versterken en
meedoen aan de samenleving nog meer te stimuleren.
3.e

Tussenresultaat Samen aan het stuur (95360)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennisnemen van de rapportage Tussenresultaten Samen aan het stuur.
2. Op basis van de Samenvatting piketpalen en uitgangspunten uit het
Tussenresultaat ‘Samen aan het stuur’ aan de gemeenteraad vragen in te
stemmen met de wijze van dienstverlening.
3. Op basis van de Samenvatting piketpalen en uitgangspunten uit het
Tussenresultaat ‘Samen aan het stuur’ aan de gemeenteraad vragen in te
stemmen met de basisprincipes van de organisatie en personeel van het
werkleerbedrijf.
4. Op basis van de Samenvatting piketpalen en uitgangspunten uit het
Tussenresultaat ‘Samen aan het stuur’ aan de gemeenteraad vragen in te
stemmen met de organisatorische aspecten, waaronder de governance (wijze
van besturen), juridische organisatievorm, informatievoorziening en
huisvesting.
Samenvatting/kernboodschap
Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of
dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit
betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf
Werkbaan Oost samengevoegd worden. De dienstverlening aan inwoners vormt
het hart van de nieuwe aanpak. Aanvragen van inwoners voor een uitkering en
hulp bij begeleiding naar werk of school komen in de toekomst binnen bij de eigen
sociale teams (Voormekaar). De uitgangspunten voor de nieuwe werkwijze van de
uitvoering van de Participatiewet worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

4

AB VNOG 29 oktober 2020 (97903)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) van 29 oktober 2020

5

Reglement Lokaal Overleg met vakbonden (95522)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het Reglement Lokaal Overleg met vakbonden
Samenvatting/kernboodschap:
Instemming Reglement Lokaal Overleg met vakbonden
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Regioplan Laaggeletterdheid 2020 (99707)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024 vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsbrief informeren over het
Regioplan.
Samenvatting/kernboodschap
Vanuit het Rijk wordt meer ingezet op de bestrijding van laaggeletterdheid. Hiertoe
zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Via de centrumgemeente
Doetinchem worden deze middelen aangewend om, aan de hand van het
Regioplan, laaggeletterdheid in onze regio te bestrijden. Op 27 oktober 2020 zal
bijgesloten persbericht vanuit Doetinchem worden verzonden.

