BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

18 september 2018, week 38

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 september 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Buitenplanse afwijking voor oprichten werktuigenberging aan de Zwarteweg
20 Beltrum (214709)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een
werktuigenberging op te richten aan de Zwarteweg 20 in Beltrum. Hiervoor zijn
binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt
voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen
zienswijzen binnenkomen, de aangevraagde vergunning te verlenen met een grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

3.b

Buitenplanse afwijking voor oprichten kapschuur aan de Weenkweg 10
Beltrum (2014709)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
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Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een kapschuur op te
richten aan de Weenkweg 10 in Rietmolen. Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk
beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om de
afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen zienswijzen
binnenkomen, de aangevraagde vergunning 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

Beslissing op bezwaar kappen wilg Kempersdijk 54 (216766)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het besluit van 17 april 2018 wordt herroepen in die zin dat geen
omgevingsvergunning vereist is. De omgevingsvergunning wordt daarom
geweigerd.
2. De leges die betaald zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning
worden vergoed.
Samenvatting/kernboodschap
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften wordt het besluit om een
omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een wilg die deel uitmaakte van
eenrijige beplanting herroepen. De omgevingsvergunning wordt geweigerd, in die
zin dat er geen omgevingsvergunning vereist was.

3.d

Watervisie Berkelland 2030 (199237)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de Watervisie Berkelland 2030.
2. De Watervisie Berkelland 2030 ter instemming aan de gemeenteraad
voorleggen.
Samenvatting/kernboodschap
Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland werken samen aan een
gezond, veilig, toekomstbestendig en aantrekkelijk (afval)watersysteem in de
gemeente Berkelland. Zij hebben gezamenlijk de Watervisie Berkelland 2030
opgesteld. In deze visie wordt de gezamenlijke ambitie voor het watersysteem en
de afvalwaterketen in de gemeente Berkelland beschreven. De ambitie bestaat uit
4 thema's: klimaatadaptatie,schoon en gezond water, merkbaar en zichtbaar water,
duurzaamheid en innovatie.

3.e

Gemeentelijke Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
(198467)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het concept van de ‘Structuurvisie Plussenbeleid’ vaststellen.
2. De vastgestelde ‘Concept-Structuurvisie Plussenbeleid’ ter bespreking
aanbieden aan de gemeenteraad via de bijgevoegde raadsbrief.
3. Na de bespreking met de gemeenteraad de inspraakprocedure starten
(ontwerp-structuurvisie, 6 weken).
4. De vastgestelde ‘Concept-structuurvisie’ voorleggen aan de provincie (Brooverleg).
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Samenvatting/kernboodschap
Het college heeft een concept-structuurvisie vastgesteld voor gemeentelijk
Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij. Het college wil de
concept-‘Structuurvisie Plussenbeleid’ bespreken met de gemeenteraad en daarna
ter inzage leggen als ontwerp-structuurvisie.
4

Openbaar Lichaam Crematoria Twente, vergadering Algemeen Bestuur
20 september 2018 (225094)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van
5 april 2018.
2. Namens de gemeente Berkelland geen vertegenwoordiger als kandidaat voor
het DB beschikbaar stellen.
3. Instemmen met begroting OLCT 2019.
4. Instemmen om mevrouw dr. Ing. G.J.M. Vos te benoemen tot voorzitter van de
Raad van Commissarissen.

5

Normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2018 en 2019 (142202)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De gemeenteraad voorstellen het Normen-en toetsingskader financiële
rechtmatigheid 2018 en 2019 vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de controle van de rechtmatigheid toetst de accountant het normen-en
toetsingskader dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het normen-en
toetsingskader bevat een opsomming van landelijke en Europese wetgeving en
van gemeentelijke verordeningen. De gemeenteraad bepaalt wat de accountant bij
de jaarrekening 2018 en 2019 moet controleren.

