BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

24 april 2018, week 17
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 17 april 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen gebruik gronden voor opslag
Borculoseweg 159a Neede (Loonbedrijf Olminkhof) (203214)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Medewerking verlenen aan het gebruiken van de gronden gelegen achter het
bedrijf Borculoseweg 159a in Neede voor opslag.
2. De omgevingsvergunning verlenen en betrokkenen informeren.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaren van Borculoseweg 159a in Neede (Loon- en grondverzetbedrijf
Olminkhof) hebben een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
gebruiken van de gronden gelegen achter het bedrijf voor opslag. Deze aanvraag
is in strijd met het bestemmingsplan. Tegen de ontwerpvergunning is één
zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft geen aanleiding om de procedure niet
te vervolgen. De volgende stap in het proces is het verlenen van de
omgevingsvergunning.

3.b

Beslissing op bezwaar stichting Halfweg (198559)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Het besluit van 8 juni 2017 (afwijzing) in stand laten, maar de afwijzingsgrond
wijzigen.
2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren.
Samenvatting/kernboodschap
De stichting Halfweg heeft in 2017 subsidie gevraagd op grond van de regeling
burgerinitiatieven 2015 voor het verharden van hun parkeerplaats en het bouwen
van een berging. Omdat de stichting in bezwaar is gegaan tegen de afwijzing van
de subsidie, heeft het college het besluit heroverwogen. In hun beslissing op het
bezwaar hebben zij opnieuw besloten de subsidieaanvraag te weigeren, omdat de
stichting over meer dan voldoende middelen beschikt om de projecten zelf te
bekostigen.
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3.c

Besluit op bezwaar bouwen opslagloods Parallelweg 35 in Neede
(200015/206256)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het primaire besluit in stand laten met inachtneming van het volgende:
1. De bezwaarde in zijn bezwaren ontvangen.
2. In afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren
ongegrond verklaren.
3. Het besluit aanvullen met onderstaande nadere motivering.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een opslagloods op
het perceel Parallelweg 35 in Neede is bezwaar ingediend. De bezwaren zijn
ongegrond. De verleende vergunning blijft in stand.

3.d

Buitenplanse afwijking voor een B&B (Vosheuvelweg 2 Ruurlo) (205867)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
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, mits er tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om het bestaande
bijgebouw te mogen gebruiken als B&B en een kantoor aan huis aan de
Vosheuvelweg 2 in Ruurlo. Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid
mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te
starten en, op voorwaarde dat geen 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.e

Buitenplanse afwijking voor vervangen woning (Bruggertweg 1A Beltrum)
(210137)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
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 de herbouw van de
woning Bruggertweg 1A in Beltrum mogelijk te maken. 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.
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3.f

Ontwikkelingsvisie Hambroekplas in Borculo (214253)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met de Ontwikkelingsvisie Hambroekplas in Borculo en Leisurelands
uitnodigen de plannen verder uit te werken.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stemt in met de door Leisurelands ingediende Ontwikkelingsvisie
Hambroekplas. Het plan houdt in dat ingezet wordt op vernieuwing van het
verouderde park en het toevoegen van nieuwe economische dragers. Dat gebeurt
in combinatie met verblijfsrecreatie, dagrecreatie en duurzame energieopwekking.

4

Aanwijzen Functionaris voor de gegevensbescherming (215273)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Burgemeester en college stellen de heer W.R. (Rutger) te Spenke aan als
Functionaris voor de gegevensbescherming.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland stelt Rutger te Spenke als Functionaris voor de
gegevensbescherming aan. Hij is voor burgers en de Autoriteit Persoonsgegevens
het aanspreekpunt voor vragen over de privacybescherming binnen de
gemeentelijke organisatie.

5

Aanwijzingsbesluiten en nadere regels behorende bij de Algemene
plaatselijke verordening 2018 (213833)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Vaststellen van nadere regels en aanwijzingsbesluiten behorende bij de Algemene
plaatselijke verordening 2018.
Samenvatting/kernboodschap
In januari 2018 is de Algemene plaatselijke verordening 2018 vastgesteld. We
passen nu de bestaande aanwijzingsbesluiten en nadere regels uit 2016 aan.
Het gaat om: aanwijzing gebied alcoholmatiging, parkeren grote voertuigen en
kampeermiddelen, verbod stallen fietsen bij Belle Fleur, paasvuren en verbranden
snoeihout, nadere regels terrassen en nadere regels recreatiegebied Hambroek.
Verder zijn er nadere regels vastgesteld voor reclame en uitstallingen en voor
collectes, acties en kledinginzamelingen.

6

Activering krediet afwaardering N18 tussen De Kiefte in Eibergen en RBT De
Laarberg
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Activeren van het krediet ter hoogte van 675.000 euro voor het uitvoeren van de
afwaardering van de huidige N18 tussen Eibergen (bedrijventerrein De Kiefte) en
Groenlo (RBT De Laarberg)
Samenvatting/kernboodschap
Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van het project ‘afwaardering en
herinrichting van de oude N18 tussen Eibergen (bedrijventerrein De Kiefte) en
Groenlo (RBT De Laarberg)’. Dit betekent dat er kosten worden gemaakt. Om de
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facturen te kunnen betalen is het nodig dat het op 13 maart 2018 door de raad
beschikbaar gestelde krediet ook formeel wordt geactiveerd.
7

Afsluitende stukken Hameland / jaarstukken en jaarrekening 2017 (215587)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Kennisnemen van de bijgevoegde stukken, te weten:
a. brief van Hameland aan Colleges van B&W
b. jaarverslag en jaarrekening 2017
c. eindrapportage stuurgroep transitie Hameland
d. het slotbesluit AB d.d. 9 maart 2018 inzake opheffing GR Hameland
e. bijbehorend persbericht
2. De bijgevoegde stukken ter kennisneming doorsturen aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
Op 9 maart jl. vond de laatste vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van
Hameland. In deze vergadering is het jaarverslag en de jaarrekening 2017
vastgesteld. Daarnaast is het slotbesluit genomen over de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling (GR) Hameland. Hiermee is de opheffing van de GR
wat betreft bestuurlijke besluitvorming afgerond. De opheffing van Hamelanf heeft
minder gekost dan aanvankelijk was begroot, mede door de goede verkoop van
onroerend goed.

8

Vergadering algemeen bestuur Regio Achterhoek 25 april 2018 (215413)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. (over agendapunt 2) Instemmen met het verslag van 14 maart 2018;
2. (over agendapunt 4)
2.1 Bijlage 1 ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ vaststellen en na besluitvorming in
het AB ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraden.
Hierbij (na besluitvorming in het AB):
2.2 De 24ste Samenwerkingsregeling en de artikelsgewijze wijzigingen ter
besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad (Bijlage 2 en 2a).
2.3 De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze over de gewijzigde
begroting 2018 en de 1e begrotingswijziging 2018 kenbaar te maken. De
vaststelling door het algemeen bestuur vindt plaats op 11 juli 2018 (Bijlage
3 en 3a).
2.4 De secretaris/directeur van de Regio Achterhoek opdracht geven tot het
laten uitvoeren van een onafhankelijke evaluatie van de nieuwe werkwijze,
2 jaar nadat deze formeel van start gaat.
3. (over agendapunt 5) Kennisnemen van het voorsorteren op de
Achterhoekboard;
4. (over agendapunt 6) Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken.

