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3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Opdrachtverstrekking bestuursopdracht positionering SDOA in Sociaal
Domein (236001)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Instemmen met (het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) SDOA d.d. 20-122018 tot opdrachtverstrekking van) de bestuursopdracht: positionering Sociale
Dienst Oost Achterhoek in Sociaal Domein.
2. Het Dagelijks Bestuur (DB) van SDOA positioneren als opdrachtgever.
3. De gemeenteraad informeren met een raadsbrief over deze bestuursopdracht.
Samenvatting/kernboodschap
Het AB en DB van SDOA hebben ingestemd met de bestuursopdracht
‘Positionering Sociale Dienst Oost Achterhoek in Sociaal Domein’. Onderwerp
hierbij is onder andere de structuur, werkwijze en positionering van (de organisatie
van) SDOA. De vraag ligt nu voor hoe gemeenten de uitvoering door SDOA willen
positioneren/ organiseren om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de uitvoering
van de visie op het Sociaal Domein.

3.b

Krediet waardering opstalrecht, sloop accommodatie Korfbalvereniging De
Eibers Haaksbergseweg 26a Eibergen en herinrichting perceel (200220)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het recht van opstal - met wederzijds goedvinden – tussentijds beëindigen.
2. Nadat de raad het benodigde budget beschikbaar heeft gesteld, een
overeenkomst met Korfbalvereniging De Eibers sluiten tot afstand van het
opstalrecht (incl. vergoeding van € 35.000) dat rust op het perceel
Haaksbergseweg 26a in Eibergen.
3. Nadat het vol-eigendom van de verenigingsaccommodatie is verworven, het
opstal slopen en het perceel herinrichten als bos voor een deel gebruiken voor
uitbreiding van het touwtrekveld van touwtrekvereniging Eibergen.
4. De gemeenteraad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 89.000
voor de waardering van het opstalrecht en sloop- en herinrichtingskosten.
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Samenvatting/kernboodschap
Korfbalvereniging De Eibers in Eibergen heft zichzelf op en zij willen hun vermogen
vereffenen. Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te
stellen voor het tussentijds - met wederzijds goedvinden - beëindigen van het
recht van opstal op de verenigingsaccommodatie van korfbalvereniging De Eibers
aan de Haaksbergseweg 26a in Eibergen.
In principe vinden wij dat bij opheffing van een vereniging de leden niet kunnen
achterblijven met een financiële schuld. Daarvan is echter geen sprake omdat de
vereniging schuldenvrij en hypotheekvrij is. Hoewel wij een vergoeding in deze
situatie onwenselijk vinden, mag dit geen rol spelen bij het recht van vergoeding
zoals vastgelegd in het opstalrecht. Als de gemeente het vol-eigendom heeft van
de verenigingsaccommodatie kiest de gemeente voor sloop van het
verenigingsgebouw en herinrichting van het gehele perceel.
3.c

Voortgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen (200393)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Kennisnemen van de Voortgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen.
2. De Voorgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen aanbieden aan de
gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Deze Voortgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen geeft een overzicht
van de ontwikkelingen en de prognoses van de demografie in de gemeente
Berkelland. Sinds 2005 neemt de bevolking af en de verwachting is dat dit de
komende jaren – naast huishoudensdaling – ook door zal zetten. Tegelijkertijd is er
sprake van een veranderende samenstelling van de bevolking waardoor we te
maken krijgen met vergrijzing, ontgroeningen en een afname van de
beroepsbevolking. Deze ontwikkelingen hebben effect op veel thema’s zoals
wonen, zorg, onderwijs, voorzieningen en arbeidsmarkt. Berkelland anticipeert al
jaren op deze ontwikkelingen en werkt aan diverse actiepunten uit de
Uitvoeringsagenda Vooruitblik Demografische Veranderingen om in de toekomst
Berkelland ook leefbaar en vitaal te houden.

5

Ledenraadpleging afspraken Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren
(WNRA) bij gemeenten (231339)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met de omzetting van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) naar een genormaliseerde Cao
Gemeenten en de daarbij gemaakte afspraken met de vakbonden over de
invoering van de WNRA.
2. Dit onder het voorbehoud dat er geen stapeling ontstaat van de Van Werk Naar
Werk-(VWNW)-afspraak en de transitievergoeding.
3. De Werkgeverscommissie van de griffie voorstellen met de bovengenoemde
besluiten in te stemmen.
4. Rekening houden met de kosten van een mogelijke werkgeversbijdrage aan de
vakbonden in de begroting vanaf 2020.
Samenvatting/kernboodschap
Op 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking. Dan gaat de rechtspositie van de
medewerkers van de gemeente over van het ambtenarenrecht naar het reguliere
arbeidsrecht. De inwerkingtreding van de WNRA betekent dat veel afspraken
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opnieuw moeten worden vastgelegd, waaronder de sectorale
arbeidsvoorwaardenregeling. De VNG en de vakbonden hebben daarover
afspraken gemaakt. Onder andere over de vervanging van de CAR-UWO door een
Cao Gemeenten. De VNG houdt daarom een ledenraadpleging over deze nieuwe
Cao en de afspraken die daarbij zijn gemaakt. Wij informeren de VNG uiterlijk 1
februari 2019 via de elektronische ledenraadpleging over de instemming onder
voorwaarden met de afspraken over de invoering van de WNRA.
6

Jaarverslag LerenWerkt en RMC 2017-2018 (236874)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Kennis nemen van het regionaal LerenWerkt jaarverslag: leer- en
kwalificatieplicht en RMC over schooljaar 2017-2018.
2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 25, lid I van de Leerplichtwet, de
gemeenteraad met een raadsbrief te informeren over het jaarverslag leer- en
kwalificatieplicht en RMC 2017-2018.
Samenvatting/kernboodschap
RMC Achterhoek presteert goed als het gaat om voortijdig schoolverlaters. Met
1,3% voortijdig schoolverlaters staat RMC Achterhoek landelijk op de derde plaats
van regio’s met het kleinste aantal voortijdig schoolverlaters. Als het gaat om
verzuimmeldingen in de gemeente Berkelland zijn in schooljaar 2017-2018 136
verzuimmeldingen behandeld. Dat is een stijging van 12,4% (15 meldingen) ten
opzichte van het schooljaar 2016-2017. 5,1% (7 meldingen) van het totaal aantal
meldingen is afkomstig uit het primair onderwijs, 60,3% (82 meldingen) uit het
voortgezet onderwijs en 34,6% (47 meldingen) uit het MBO (16- en 17-jarigen). Het
aantal meldingen uit het primair onderwijs is ongeveer gelijk gebleven en het aantal
meldingen uit het voortgezet onderwijs en MBO is licht gestegen.

7

Subsidieaanvraag Yunio 2019 (214430)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Een subsidie van € 568.428,- toekennen aan Yunio voor 2019 voor de
uitvoering van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
2. Een subsidie van € 47.385,- toekennen aan Yunio voor 2019 voor de uitvoering
van 30 trajecten Home-Start en Home-Start+.
3. De subsidieaanvraag van Yunio voor de individuele maatwerkproducten
Voorzorg en Young&Kids voor 2019 afwijzen.
4. Het totaal bedrag van € 615.813,- voor het basispakket Jeugdgezondheidszorg
en de maatwerkvoorzieningen Home-Start en Home-Start+ dekken uit het
budget ‘Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, en preventie jeugd en gezin’,
onderdeel van het programma ‘zorg voor wie dat nodig heeft’.
Samenvatting/kernboodschap
Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de gemeente verantwoordelijk
voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De uitvoering van de JGZ voor 0
tot 4 jarigen wordt al jaren gedaan door Yunio. De gemeente Berkelland verleent
Yunio voor 2019 subsidie voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 0
tot 4 jarigen. Daarnaast verstrekt de gemeente Berkelland Yunio subsidie voor de
uitvoering van de maatwerkproducten Home-Start en Home-Start+ in 2019.
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Reactie op de Management Letter 2018 (236716)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennisnemen van de Management Letter 2018.
2. De Management Letter ter kennisname toesturen aan de gemeenteraad.
3. De organisatie opdragen om binnen twee maanden met een concreet plan van
aanpak te komen hoe de ontwikkelpunten die in de ML genoemd opgepakt
worden.
Samenvatting/kernboodschap
De accountant heeft de financiële en administratieve processen van de organisatie
gecontroleerd. In de Management Letter staan sterke punten die de accountant
geconstateerd heeft. Ook staan er ontwikkelpunten in.

