BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig
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J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 9 januari 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Conceptbegroting 2018 OPONOA
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijze kenbaar te maken aan de
stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA) op de
conceptbegroting 2018.
Samenvatting/Kernboodschap:
Zienswijze kenbaar maken aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord
Oost Achterhoek (OPONOA) op de conceptbegroting 2018.
De meerjarenbegroting laat een tekort zien van € 380.000,- in 2019 en € 860.000,in 2020. Door dalende leerlingenaantallen neemt de rijksvergoeding af, terwijl de
loonkosten nauwelijks afnemen. Tot 2021 zijn er nauwelijks personeelsleden die de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Krimp en daling aantal leerlingen is al jaren
algemeen bekend. Tevens worden enkele vragen gesteld over geprognotiseerde
tekorten na 2020, personeelsbestand in evenwicht met aantal leerlingen,
weerstandsvermogen en beoogde maatregelen in relatie tot financiële problemen.
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Vaststelling herziene beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Berkelland
2018
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Berkelland 2018 vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap:
Gemeente Berkelland stelt de beleidsregels Beschermd Wonen 2018 vast. In de
herziene beleidsregels zijn ter verduidelijking enkele definities toegevoegd met
betrekking tot de woonkosten en woonzorg. Daarnaast is nu vastgelegd dat
centrumgemeente Doetinchem de kosten betaald voor ondersteuning ter
overbrugging indien er na indicatie niet direct een plek binnen beschermd wonen
beschikbaar is. Tot slot is er een afwegingskader opgenomen, zodat de
consulenten eenvoudiger tot een indicatie kunnen komen die passend is bij de
ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
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Lokaal Inclusie Agenda (Plan van Aanpak)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De raad voorstellen om het Plan van Aanpak voor de Lokaal Inclusie Agenda
Berkelland 2018- 2019 vast te stellen.
2. De budgetten voor 2018 en 2019 beschikbaar te stellen.
3. De Welzijnsraad via bijgaande brief van een reactie te voorzien.
Samenvatting/kernboodschap:
Elke gemeente in Nederland is verplicht om een plan te maken waarin staat hoe ze
uitvoering wil gaan geven aan het VN-verdrag Handicap. Het doel van het VNverdrag is dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving
kunnen deelnemen. Dit heet ook wel een ‘inclusieve’ samenleving.
Berkelland heeft hiervoor, in overleg met diverse belangenorganisaties, de Lokaal
Inclusie Agenda Berkelland 2018- 2019 gemaakt. In de Lokaal Inclusie Agenda
Berkelland 2018- 2019 staan acties en maatregelen om toe te werken naar een
samenleving waarin mensen met een beperking gelijkwaardig mee kunnen doen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen om de bewustwording en de
toegankelijkheid te vergroten, maar ook om samenwerking met vervoerders- en
belangenorganisaties.
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Kadernota 2019 – 2022
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Bijgevoegde inhoudelijke reactie geven op de concept Kadernota VNOG 2019 –
2022 waarbij Berkelland er vanuit gaat dat de bijdrage van Berkelland niet meer
stijgt dan het “achterhoek model”.
Samenvatting/kernboodschap:
Het college stelt de raad voor een schriftelijke reactie te geven op de concept
Kadernota VNOG 2019-2022. Hierin staat dat de bijdrage niet meer stijgen dan het
“achterhoeks model” van 1,6 % en mogelijke beleidswijzigingen mogen geen extra
financieel nadeel opleveren.
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Benoeming stembureauleden
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Benoemen leden en plaatsvervangende leden voor 29 stembureaus (indeling
volgens bijgaande lijst);
2. Alle ambtenaren in dienst van de gemeente Berkelland benoemen als reserve
stembureaulid;
3. De vergoeding voor voorzitters vaststellen op € 125,00. Voor stembureauleden
€ 100,00 en voor tellers € 25,00.
4. De vergoeding voor het gebruik van een locatie vaststellen op € 100,00.
Samenvatting/kernboodschap:
Op grond van de Kieswet worden de leden van een stembureau benoemd door
burgemeester en wethouders. Tevens worden door dit besluit de vergoedingen aan
de stembureauleden vastgesteld.
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Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in
Berkelland (RODE)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennis nemen van de inspraakreacties en instemmen met onze reactie daarop
(nota Inspraak, vooroverleg en ambsthalve wijzigingen).
2. De raad voorstellen om de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke Ordening en Duurzame
Energieopwekking in Berkelland’ (RODE) vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap:
We zijn weer een stap dichter bij het behalen van onze doelstelling om in 2030
energieneutraal te zijn. In de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke Ordening en Duurzame
energieopwekking in Berkelland (RODE): zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’
staat namelijk in welke 5 gebiedstypen, op welke wijze en in welke mate het
mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven in Berkelland.
Deze beleidsnotitie heeft de afgelopen periode ter inzage gelegen en is nu op een
aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
 Aan de kaart ‘kansen en belemmeringen’ is de radarzone toegevoegd; bouwen
in die zone vergt nader onderzoek.
 Er is een kaart(laag) toegevoegd van de provincie over zonneparken.
 Vanwege de kosten is de inzet van de ROM3D faciliteit voor het ondersteunen
van bewoners(groepen) en ontwikkelaars beperkt tot middelgrote en grote
installaties.
De gemeenteraad bespreekt de beleidsnotitie RODE op 16 januari
(informatieavond), 7 februari (raadscommissie Bestuur en Ruimte) en 20 februari
(raadsvergadering).
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Evaluatie handhavingsplan openbare ruimte
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De prioriteiten in het handhavingsplan onveranderd te laten maar de uren die hier
aan gekoppeld zijn te wijzigen. De prioriteiten blijven:
a. Drank- en horecawet (overlast als gevolg van en gebruik van alcohol beperken)
b. Overlast gevende jeugd
c. Vuurwerk/carbidschieten
d. HALT (in combinatie met c.)
e. Zwerfafval (opsporen veroorzakers)
f. Digitaal Opkoop Register (DOR) (juweliers, fietsenhandelaren en
witgoedverkopers moeten ingekochte waren registeren, zodat de politie kan
nagaan of het om gestolen goederen gaat)
g. Markt (toezicht op gebruik openbare ruimte en nutsvoorzieningen door
marktkooplui en tegengaan parkeeroverlast)
h. Hondenpoep (gerichte inzet op hotspots)
Samenvatting/kernboodschap:
Het college stelt de raad voor om de prioriteiten zoals vastgesteld eind 2016
ongewijzigd te laten. De prioriteiten blijven drank- en horecawet, overlast gevende
jeugd, vuurwerk/carbidschieten, HALT, zwerfafval, DOR, markt, hondenpoep.
Uitsluitend de uren verdeling binnen de prioriteiten wordt enigszins aangepast.
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Gewijzigde verordeningen en beleidsregels Participatiewet
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. De gewijzigde verordening loonkostensubsidie Participatiewet voorzien van
een positief advies en ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad;
2. De gewijzigde re-integratieverordening Participatiewet voorzien van een
positief advies en ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad;
3. De gewijzigde beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie
vaststellen en ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap:
Met de aangepaste verordeningen en beleidsregels is het wettelijk kader
Participatiewet geactualiseerd.

