BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

Afwezig

10 juli 2018, week 28
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
H.J. Bosman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
G.J. Teselink, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 3 juli 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aangepaste subsidieregeling burgerinitiatieven (198472)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De aangepaste subsidieregeling burgerinitiatieven Berkelland 2018 met
terugwerkende kracht tot 1-1-2018 vaststellen.
2. De subsidieregeling burgerinitiatieven Berkeland 2015 intrekken.
3. De regeling bekendmaken op de gebruikelijke manier.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland stelt nieuwe subsidieregeling burgerinitiatieven vast. Initiatiefnemers
van een vernieuwend plan om de Berkellandse samenleving in de eigen omgeving
te verbeteren en of de sociale binding te versterken kunnen rekenen op een
gemeentelijke bijdrage als men aan de voorwaarden voldoet.

3.b

Besluit op bezwaar Haaksbergseweg 144 a in Rietmolen (164962 en 165836)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De geweigerde uitgebreide omgevingsvergunning in plaats stellen van de van
rechtswege verleende omgevingsvergunning met inachtneming van het volgende:
1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvangen;
2. De bezwaren ten aanzien van de strijd met welstand en het bestemmingsplan
gegrond verklaren;
3. Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen met uitzondering
van de redenatie bestemmingsplan met betrekking tot de opslagloods;
4. De uitgebreide omgevingsvergunning weigeren voor de activiteiten:
 “het gebruiken van een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan”
(Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c) voor het afwijken van het
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub onder 3 voor een
ander gebruik dan het kweken van en het handelen in wormen;
 “bouwen” (Wabo artikel 2.1 lid 1 onder a), voor de bouw van een
opslagloods voor auto-onderdelen, een erfafscheiding en het plaatsen van
reclameborden wegens strijd met het bestemmingsplan;
 het aanbrengen van permanente reclame (Wabo artikel 2.2 lid 1 onder h)
op de reclameborden bij de opslagloods voor auto-onderdelen;
 “maken van een uitweg” (Wabo, artikel 2.2 lid 1 onder e), voor de aanleg
van 1 uitrit op de openbare weg Voorste Russchemorsdijk.
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Samenvatting/kernboodschap
Tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van onder andere een opslagloods
voor auto-onderdelen op het perceel is Haaksbergseweg 144 a in Rietmolen zijn
bezwaren ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. Wij
hebben nu een besluit op bezwaar genomen. De omgevingsvergunning is
geweigerd.
3.c

Intrekken subsidieregeling sloop overtollige bebouwing 2017 (195671)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Intrekken subsidieregeling sloop overtollige bebouwing 2017.
Samenvatting/kernboodschap
Oude subsidieregeling wordt ingetrokken en vervangen door een aangepaste
versie.

4

Bouwverordening Berkelland 2018 (215730)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om de Bouwverordening Berkelland 2018 vast te
stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De Woningwet is gewijzigd en de stedenbouwkundige bepalingen in de
bouwverordening vervallen van rechtswege per 1 juli 2018. Verder zijn enkele
verouderde onderdelen uit de Bouwverordening Berkelland 2012 aangepast en
verwijderd.

5

AB vergadering ODA 12 juli 2018 (220957)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de agendapunten van de vergadering
van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek op 12 Juli 2018.

6

Vergadering algemeen bestuur Regio Achterhoek 11 juli 2018 (220924)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Te nemen besluit:
1. (over agendapunt 2) Instemmen met het verslag van 6 juni 2018;
2. (over agendapunt 4) Vaststellen van de 24ste samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek;
3. (over agendapunt 5) De gewijzigde programmabegroting 2018 en 1e wijziging
begroting 2018 vaststellen en daarmee de bijdrage voor gemeenten voor
vaststellen op € 5,47 per inwoner. Een verhoging van € 1 per inwoner voor de
2e helft van 2018;
4. (over agendapunt 6) Kennisnemen van de procesplanning van de
doorontwikkeling van Regio Achterhoek;
5. (over agendapunt 7) Instemmen met de jaarstukken en het voorstel voor de
resultaatbestemming (uitkeren aan gemeenten). Het accountantsverslag voor
kennisgeving aannemen;
6. (over agendapunt 8) Instemmen met de Berap en 2e begrotingswijziging;
7. over agendapunt 9) Instemmen met het voorgestelde controleprotocol;
8. over agendapunt 10) Instemmen met het memorandum over
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9.
10.
11.
12.
7

grensoverschrijdende samenwerking en de portefeuillehouder Grens, dhr. J.
Bengevoord, mandaat geven voor ondertekening ervan;
(over agendapunt 11) Instemmen met afvaardiging van mevr. I.M. Lambregts
en mevr. M. Frank naar de Lokale Actie Groep in het kader van het
Leadersubsidietraject;
(over agendapunt 12) Kennis nemen van de lobby gerelateerde zaken en
activiteiten en ter vergadering de concept two-pager in het kader van de
Regiodeal bespreken;
(over agendapunt 13) Kennisnemen van het conceptprogramma voor de Open
Days;
(over agendapunt 14) Kennisnemen van het conceptprogramma voor de
College tweedaagse.

Villa Smits, Eibergen (101434)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad in kennis stellen van uw voornemen om een koopovereenkomst
aan te gaan en voorstellen om geen wensen en bedenkingen uit te spreken als
bedoeld in artikel 169, lid 4 Gemeentewet.
Samenvatting/kernboodschap
Na al eerdere biedingsprocedures te hebben gevoerd, is vorig jaar besloten om
een nieuwe biedingsprocedure te starten. In de daarvoor gestelde periode is een
bieding ontvangen van Nywerv B.V. voor een bedrag van € 175.000,- Nywerv B.V.
wil Villa Smits in gebruik nemen als centrum voor bewustzijnsontwikkeling,
spiritualiteit en persoonlijke groei. Met deze partij zijn in de afgelopen periode
gesprekken gevoerd die uiteindelijk hebben geleid tot het bereiken van
overeenstemming over het sluiten van een intentieovereenkomst.

