BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

14 mei 2019, week 20

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 7 mei 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Inkoop duurzame energie; afhandeling motie M17-28 (227958)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om het kader voor de inkoop van duurzame energie
vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
In november 2017 heeft de gemeenteraad motie M17-28 aangenomen. Daarin
heeft zij het college verzocht om een discussie met de nieuwe Raad te voeren over
de uitgangspunten voor de inkoop van duurzame energie. En vanaf 1 januari 2020
de inkoop van duurzame energie zodanig te regelen dat deze aansluit bij het
resultaat van de discussie. Op 12 maart 2019 heeft de discussieavond met de raad
plaatsgevonden. De volgende uitgangspunten, die tezamen het kader vormen,
worden nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
De gemeente Berkelland streeft ernaar:
- Duurzaam in te kopen
- Zo lokaal mogelijk in te kopen
- De winst op energie zoveel mogelijk lokaal terug te laten vloeien
- Een contract te sluiten waarbij minder afname van energie geen invloed heeft
op het contract
- Doelmatig en efficiënt in te kopen
- Zelf energie (laten) opwekken

3.b

Boerderij de Meijer in Neede (191287)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de verkoop van boerderij de Meijer in Neede.
2. Instemmen met de koop- en realiseringsovereenkomst.
Samenvatting/kernboodschap
Vorig jaar is een tweede bidbookprocedure gestart voor de verkoop van boerderij
de Meijer in Neede. Tijdens deze procedure is een bieding ontvangen van Erelja
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B.V. die voldoet aan de criteria uit het bidbook. De selectiecommissie heeft een
positief advies uitgebracht over de bieding. Met Erelja B.V. is overeenstemming
over de verkoop bereikt. Aoverstep B.V. wil de hoeve ‘De Meijer’ exploiteren als
zorg- en cultuurboerderij. De Meijer wordt verkocht voor € 50.000,- met
inachtneming van het plan voor realisatie van een zorg- en cultuurboerderij.
3.c

Portefeuilleverdeling en vervangingsregeling (246392)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Vaststellen portefeuilleverdeling college.
2. Vaststellen regeling onderlinge vervanging collegeleden.
Samenvatting/kernboodschap
Maikel van der Neut heeft Patricia Hoytink-Roubos opgevolgd als wethouder. Op
17 april heeft het college tijdens een ingelaste vergadering besloten dat hij de
portefeuille van Patricia Hoytink-Roubos overneemt. De functie van eerste
locoburgemeester wordt vervuld door wethouder Van Haaren.

4

Reconstructie Lintveldseweg in Eibergen (207439)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Vaststellen definitief ontwerp Lintveldseweg in Eibergen.
Samenvatting/kernboodschap
Het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de Lintveldseweg heeft van 28
januari tot 25 februari 2019 ter inzage gelegen. Op 30 januari 2019 is het voorlopig
ontwerp gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Binnen de periode van ter
inzagelegging zijn er zienswijzen op het plan binnengekomen. De zienswijzen zijn
beoordeeld en, voor zover mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp. De
werkzaamheden worden in de tweede helft van 2019 uitgevoerd.

5

Fusie Effect Rapportage Wereldboom – Barchschole (246540)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Op grond van artikel 64b lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) een
positief advies uit brengen over de fusie tussen De Wereldboom in Borculo en De
Barchschole in Barchem.
Samenvatting/kernboodschap
Het schoolbestuur Gelderveste is door teruglopende leerlingaantallen genoodzaakt
om basisschool De Wereldboom in Borculo te sluiten. Omdat De Barchschole in
Barchem qua onderwijsconcept in de directe omgeving het meest aansluit bij dat
van De Wereldboom heeft Gelderveste gesprekken gevoerd met de Stichting
Poolsterscholen over een fusie tussen beide scholen. Dit heeft geleid tot een
intentieverklaring welke op 18 februari 2019 door beide partijen is ondertekend en
die aanstuurt op fusie tussen beide scholen per 1 augustus 2019.
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6

Digitale sociale kaart Berkelland (245146)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de realisatie van een digitale sociale kaart Berkelland conform
het projectformulier.
2. Benodigde middelen voor ontwikkeling en implementatie beschikbaar stellen uit
budgetten ´uitvoeringsprogramma samen denken samen doen´ (€ 25.000,-) en
´Lokale Inclusie Agenda´ (€ 7.500,-).
Samenvatting/kernboodschap
Om inwoners en professionals nog beter op weg te helpen, starten we met de
digitale sociale kaart Berkelland. Dit is een website waarop praktische informatie is
te vinden van alle instanties en organisaties die in de kernen actief zijn op het
gebied van zorg, werk & inkomen, welzijn, sport en onderwijs. Het is de bedoeling
dat de digitale sociale kaart Berkelland in oktober officieel gelanceerd wordt.

7

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD NOG (245475 en 245478)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GGD NOG ter
kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD NOG mee te
geven om in te stemmen met de jaarrekening 2018.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD NOG mee te
geven in te stemmen met de begroting 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) voert voor de gemeente Berkelland de
taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Vanwege deze
gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening 2018 en de
programmabegroting 2020 van de GGD aangeboden aan de gemeente. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarrekening 2018 en
akkoord te gaan met de begroting van 2020.

8

Overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie B.V. (246815)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Akkoord gaan met de overname van de aandelen in AGEM Gemeentelijke
Energie B.V. van de Coöperatie AGEM naar de gemeente onder de
voorwaarde dat de raad ten aanzien hiervan geen wensen en bedenkingen
naar voren brengt zoals bedoeld in artikel 160, tweede lid, van de
Gemeentewet.
2. De Raad voorstellen geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen over
dit besluit.
Samenvatting/kernboodschap
Sinds kort kunnen ook energiecoöperaties lid worden van de Coöperatie AGEM.
Deze nieuwe leden krijgen daarmee ook indirect zeggenschap over de levering van
energie aan de gemeenten. Dat is niet wenselijk. Vandaar dat de raad gevraagd
wordt akkoord te gaan met de overname van de aandelen van AGEM
Gemeentelijke Energie B.V. Hierdoor komt de zeggenschap van de AGE BV
volledig bij de deelnemende gemeenten te liggen.
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9

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling SDOA
(245129)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor kennisgeving
aannemen.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van SDOA mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 2018.
3. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van SDOA mee te geven om in te stemmen met de begroting 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is
opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de
Participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die SDOA biedt richt zich op de
ondersteuning van werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van
uitkeringen voor levensonderhoud, uitvoering van (nieuw)beschut werk, het
verstrekken van bijzondere bijstand en de minimaregeling.

10

Realiseringsovereenkomst herontwikkeling locatie Braak-HaaksbergsewegRozenkamp in Neede (219528)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Sluiten van een realiseringsovereenkomst met ProWonen voor de uitvoering van
het plan voor de bouw van 22 woningen (16 ééngezins en 6 levensloopbestendig)
op de locatie Braak-Haaksbergseweg-Rozenkamp in Neede.
Samenvatting/kernboodschap
Op de locatie Braak-Haaksbergseweg-Rozenkamp in Neede worden door
ProWonen 22 gasloze woningen gebouwd. De gemeente sluit hiervoor een
realiseringsovereenkomst met ProWonen. De bouw start dit voorjaar.

11

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Stadsbank Oost Nederland (244990)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de
Stadsbank Oost Nederland.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland mee te geven in te stemmen met
de jaarrekening 2018.
3. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland mee te geven in te stemmen met
de begroting 2020 met uitzondering van de indexatie van 3,4%/2,2% en vast te
houden aan de Achterhoekse afspraak dat de gemeentelijke bijdrage maximaal
2% mag stijgen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (SON) is opgericht
om voor 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek ondersteuning te bieden aan
mensen met (dreigende) schulden. Het dienstenaanbod van de SON is veelzijdig
en bestaat uit de volgende diensten: budgetbeheer, budgetzeker,
beschermingsbewind, schulden oplossen, persoonlijke leningen en schulden
oplossen met een verklaring Wet schuldsanering natuurlijke personen.
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12

Begroting 2020 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (245558)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Raad voor te stellen in te stemmen met concept begroting 2020 OLCT en geen
zienswijze in te dienen.

13

Aanwijzing toezichthouders (246799)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Aanwijzen medewerkers van het Ariadne project als toezichthouders belast
met het toezicht op de naleving van de:
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Wet basisregistratie personen
- Algemene plaatselijke verordening.
2. Aanwijzen medewerkers burgerzaken, juridisch medewerkers omgevingsrecht,
medewerkers omgevingsrecht, juridisch adviseurs en juristen en de
invorderingsambtenaar als toezichthouder Wet basisregistratie personen.
Samenvatting/kernboodschap
De Gelderse gemeenten (waaronder Berkelland), politie, het Openbaar Ministerie
en de provincie Gelderland willen criminaliteit en ondermijning op vakantieparken
voorkomen en bestrijden. Dat kan alleen met een gezamenlijke aanpak. Daarom
hebben zij hun krachten gebundeld in het Ariadne project. Door de aanwijzing van
medewerkers van het Ariadne project en gemeentelijke medewerkers als
toezichthouder, kunnen zij gebruikmaken van de bevoegdheden als genoemd in
afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht. Zoals het betreden van
vakantieparken, vorderen van inlichtingen en identiteitsbewijzen.

16

Bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Oude
Needseweg 11-17) (231314)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Borculo, Bedrijventerreinen 2011,
herziening 2018-1 (Oude Needseweg 11-17)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee vier voormalige bedrijfswoningen
aan de Oude Needseweg 11, 13 en 17 en Harperinkskamp 2 (terrein
FrieslandCampina Domo) worden weg bestemd. Het terrein krijgt hiermee een
actuele en passende bestemming.

17

Bestemmingsplan Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1
(Stationsstraat 14) (233592)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan " Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011,
herziening 2018-1 (Stationsstraat 14)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de nog aanwezige
bouwmogelijkheid voor 4 bedrijfswoningen op het terrein aan de Stationsstraat 14
in Ruurlo worden weg bestemd. Het terrein krijgt hiermee een actuele en passende
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bestemming.
18

Bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011,herziening 2018-2 (J.W.
Hagemanstraat 25) (231315)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011, herziening
2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de nog latent aanwezige
bouwmogelijk-heid voor 28 zorgwoningen op het terrein van de Lidl supermarkt in
Eibergen wordt weg bestemd. Het terrein krijgt hiermee een actuele en passende
bestemming.

19

Bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 5157a) (231316)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening
2018-1 (Nieuwstraat 51-57a)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee 1 nog latent aanwezige
mogelijkheid voor woningbouw aan de Nieuwstraat 51 tot en met 57a in Neede
(voormalig Mol en Blokker) wordt wegbestemd. Het gebied krijgt hiermee een
actuele en passende bestemming.

20

Bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat
57) (231312)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011, herziening
2018-1 (Nieuwstraat 57)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de bestaande bebouwing aan de
Nieuwstraat 57 in Eibergen een actuele en passende bestemming krijgt. De
bestaande bebouwing die vooralsnog onder het overgangsrecht valt krijgt hiermee
een positieve bestemming. Deze herziening is mede het gevolg van een
gerechtelijke uitspraak van de Rechtbank Gelderland over tegemoetkoming in
schade (voorheen planschade).

21

Activering krediet voor inrichting oude tracé N18 tussen Steinkampsweg en
Vogelenzangstraat in Eibergen tot 50 km/u zone (246226)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Activeren van het krediet ter hoogte van 750.000 euro voor het uitvoeren van de
herinrichting van het oude N18 tracé in Eibergen tussen de Steinkampsweg en de
Vogelenzangstraat tot 50 km/u zone/wegtracé.
Samenvatting/kernboodschap
Om te kunnen starten met de voorbereiding van de herinrichting van het deel van
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de oude N18 tussen de Steinkampsweg en Vogelenzangstraat in Eibergen is het
nodig dat het hiervoor door de raad beschikbaar gestelde krediet van 750.000 euro
geactiveerd wordt.

