BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

25 november 2019, week 48

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 19 november 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Voortgang bestemmingsplanproces buitengebied (191365)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Gelet op de actuele stand van zaken toewerken naar een betrekkelijk ‘kaal’
bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland.
2. Deze benadering delen met de gemeenteraad in een raadsbrief en een
Technisch Beraad.
Samenvatting/kernboodschap
De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van
Berkelland kan worden voortgezet. Daarbij verwacht de gemeente uit te komen op
een bestemmingsplan dat minder flexibiliteit kent dan het
voorontwerpbestemmingsplan dat in 2017 ter inzage lag.

3.b

Besluit op bezwaar invordering dwangsom (246654)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bezwaar van bezwaarmakers, deels in afwijking van het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren.
2. Het primaire besluit van 21 maart 2019 in stand laten.
3. Het besluit bekendmaken door toezending aan bezwaarmakers.
Samenvatting/kernboodschap
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een invorderingbeschikking.
Op een perceel aan de Spilmansdijk is in 2015 geconstateerd dat zonder
vergunning bomen zijn gekapt. Hiervoor hebben wij een herplantplicht van 15
bomen opgelegd met daaraan gekoppeld een last onder dwangsom. De bomen
zijn niet op tijd geplant en daarom hebben bezwaarmakers de dwangsom
verbeurd. Dit betekent dat zij € 10.000,- moeten betalen. Op 21 maart 2019 is
besloten tot invordering van de verbeurde dwangsom. Het hiertegen gemaakte
bezwaar wordt ongegrond verklaard en het besluit van 21 maart 2019 wordt in
stand gelaten. De dwangsom wordt ingevorderd.
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4

Financiële verordening gemeente Berkelland 2020 (261150)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De nota activerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Berkelland 2012
intrekken.
2. De Financiële verordening gemeente Berkelland 2020 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voorleggen.
Samenvatting/kernboodschap
De nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2012 (door het College vastgesteld in
oktober 2011) is niet meer actueel en kan vervallen. Het beleid voor activeren,
afschrijvingstermijnen en -methodiek is nu opgenomen in de financiële
verordening. Deze verordening moet wel op enkele onderdelen worden
geactualiseerd en aangevuld.

5

Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (259024 en 259026)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De 43e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) voor
de sector gemeenten en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) vaststellen.
2. De werkgeverscommissie van de griffie voorstellen om in te stemmen met de
bijgevoegde wijzigingen van de CAR-UWO.
3. De extra kosten i.v.m. de gelijke beloning van payrollmedewerkers in 2019
dekken uit de Stelpost prijscompensatie 2018.
Samenvatting/kernboodschap
Als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 20192020 wijzigen de gemeentelijke salarisbedragen per 1 oktober 2019, per 1 januari,
1 juli en 1 oktober 2020. Via de 43e wijziging van de CAR-UWO worden de
wijzigingen van de salarisbedragen voor 2019 vastgesteld. In verband met de
inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren worden de
wijzigingen vanaf 1 januari 2020 in de Cao Gemeenten opgenomen.

6

Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (BALV-VNG) op 29 november 2019 (263254)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de Buitengewone
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019.
2. Instemmen met de door het dagelijks bestuur van de VNG gedane voorstellen.
3. Wethouder Teselink machtigen om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de VNG op
29 november 2019.
4. De gemeenteraad informeren.

9

Het park de Oude Maat geschikt maken als evenemententerrein (20491)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Het park Oude Maat in Eibergen geschikt maken als evenementterrein.
2. De kosten voor het geschikt maken zijnde € 67.500,-- dekken uit het budget
‘Revitalisering Eibergen-centrum’.
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Samenvatting/kernboodschap
De Maat in Eibergen bestaat uit twee delen: De Nieuwe Maat en de Oude Maat.
De Nieuwe Maat is hoofdzakelijk bedoeld als evenemententerrein (paasvuur,
circus, paardenconcours e.d.). Het gedeelte gelegen achter Villa Smits, de Oude
Maat, wordt af en toe gebruikt voor kleinere festivals en/of andere activiteiten
waarbij geen zware voertuigen toegestaan zijn. Dit terrein voldoet niet aan de eisen
die aan een dergelijk terrein worden gesteld. Vooral de ontwatering is een
probleem. Na regenval is het terrein snel te nat waardoor er bij een evenement een
‘modder’-terrein ontstaat en niet optimaal gebruikt kan worden. Door het terrein te
verbeteren wordt het ook mogelijk festivals en/of activiteiten in het park de Oude
Maat in Eibergen te organiseren.
10

Voortzetting regiocoördinator vrijetijdseconomie via Stichting Achterhoek
Toerisme (264753)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Met ingang van 1 januari 2020 opnieuw een driejarige subsidierelatie aangaan
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 met Achterhoek Toerisme
voor de inzet van een regiocoördinator Berkelland volgens bijgevoegde
conceptbeschikking.
2. Het bedrag van € 53.000, = per jaar te dekken uit het regulier budget horende
bij de activiteit ‘we ondersteunen (lokale en regionale) producten en
productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie’.
Samenvatting/kernboodschap
Samen met ondernemers werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van het
toeristische en recreatieve product. De regiocoördinator Berkelland speelt daarin
een belangrijke rol. Hij/zij legt verbindingen in de regio Achterhoek en met
ondernemers, ontwikkelt passende toeristisch-recreatieve producten en draagt bij
aan de verdere professionalisering van de recreatieve sector van Berkelland. Ook
voor de komende jaren verwachten we dat de inzet van de regiocoördinator van
waardevolle betekenis is. We kiezen er daarom voor om de huidige afspraken met
Achterhoek Toerisme tot en met eind 2022 voort te zetten.

