BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

29 oktober 2019, week 44

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
H.J. Bosman, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M. van der Neut, wethouder

Afwezig
Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 22 oktober 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

4

Interbestuurlijk toezicht over 2018 (260636)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Vaststellen van de rapportage in het kader van interbestuurlijk toezicht over
2018.
2. Deze rapportage ter kennisneming aan de gemeenteraad sturen via
bijgevoegde raadsbrief
Samenvatting/kernboodschap
In het kader van interbestuurlijk toezicht rapporteert het college over de
beleidsterreinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, financiën, archieven en
huisvesting verblijfsgerechtigden.

6

Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen (214253)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met de aangevulde Uitgangspuntennotitie voor de Hambroekplassen
en deze uitgangspunten als leidraad hanteren bij de diverse gebiedsontwikkelingen
rond de Hambroekplassen.
Samenvatting/kernboodschap
Het gebied rond de Hambroekplassen in Borculo is in ontwikkeling. Gemeente
Berkelland vindt het belangrijk dat hier recreatievoorzieningen kunnen komen én
dat de kwaliteit van natuur en landschap in stand blijft. Daarom hebben we een
Uitgangspuntennotitie gemaakt die aangeeft welke randvoorwaarden er zijn voor
de toekomstige inrichting van het gebied. De eigenaar van de westelijke
Hambroekplassen, Leisurelands is bezig met de uitwerking van een
‘Ontwikkelingsvisie Hambroekplas’, waarin verblijfsrecreatie, dagrecreatie en
duurzame energieopwekking zijn opgenomen.
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7

Openstellen krediet verbeteren groenvoorzieningen (261428)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Openstellen van het krediet van € 1,5 miljoen voor het verbeteren van
groenvoorzieningen voor de periode tot en met 2022, zoals benoemd in het
collegeprogramma.
Samenvatting/kernboodschap
Het krediet wordt gebruikt om extra te investeren in het openbaar groen. Het gaat
om verbeteringen op het gebied van beeldkwaliteit, onderhoud, bewegen in de
openbare ruimte, biodiversiteit, kleur, voorkomen van hittestress, opvang van
hevige regenbuien en een betere droogtebestendigheid. Zoveel mogelijk worden
inwoners en belanghebbenden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en/of
beheer.

8

AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019 (261888)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).

9

Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek (246862)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennis genomen van de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom dataanalyse en datagedreven sturing.
2. Kennis genomen van de ideevorming rond een Platform voor Maatschappelijke
Informatie Achterhoek.
3. In te stemmen met de kwartiermakerfase en stappenplan die als voorbereiding
geldt voor de daadwerkelijke start van een Platform voor Maatschappelijke
Informatie Achterhoek.
4. In te stemmen met financiering van de kwartiermakerfase via het ICT budget.
Samenvatting/kernboodschap
Op steeds meer plekken in onze samenleving is er goede betrouwbare data
beschikbaar. 10 gemeenten, waaronder Berkelland, hebben samen met het CBS
besloten een plan te maken om een gezamenlijk platform in te richten. Dat platform
zal de gemeenten ondersteunen en stimuleren bij het beter benutten van allerlei
data. Hiermee verwachten zij ook sneller data te kunnen gaan gebruiken als
onderbouwing bij allerlei ideeën, beslissingen en evaluaties. Een definitief besluit
tot samenwerking wordt in 2020 genomen.

10

Plan toekomstbestendige verenigingen Berkelland (256931)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om € 500.000 in te zetten voor lastenverlichting van
verenigingen tijdens het collegeprogramma 2018-2022.
Samenvatting/kernboodschap
In het collegeprogramma is € 500.000 gereserveerd voor lagere lasten van
verenigingen. We gaan dit inzetten door een eenmalige extra basissubsidie voor
sportverenigingen (€ 200.000) en het inrichten van een tijdelijke subsidieregeling
‘transformatiefonds sport’ (€ 200.000). Hiermee helpen we verenigingen om de

Pagina 3/3
doorontwikkeling te maken richting vitale organisaties die klaar zijn voor de
toekomst.
Voor culturele verenigingen reserveren we een bedrag van € 100.000. We gaan bij
de nieuwe cultuur- en erfgoedvisie bepalen hoe we dit exact gaan inzetten.
11

Definitief ontwerp Kremersstraat - Doktersbleek in Eibergen (239988)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Kremersstraat en Doktersbleek
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De woonstraten Kremersstraat en Doktersbleek worden klimaatadaptief
heringericht. De mogelijkheid bestaat hier om regenwater af te koppelen en dit te
infiltreren in de bodem. Na het participatietraject met inwoners is er een
conceptontwerp gemaakt. Deze heeft ter inzage gelegen en er is een tweede
inloopbijeenkomst georganiseerd. Er zijn geen formele zienswijzen
binnengekomen. Wel zijn er tijdens de inloopbijeenkomsten opmerkingen gemaakt
waar zo veel mogelijk rekening mee is gehouden.

