BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

10 september 2019, week 37

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
Besluitenlijsten 3 september 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Ambitiegericht Beheer openbare ruimte (231169)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met het instrumentarium “Ambitiegericht Beheer” bij overleg met
bewoners over de inrichting van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom.
Samenvatting/kernboodschap
Voor het overleg met bewoners van wijken, buurten en kernen over de inrichting en
het beheer van de openbare ruimte is er behoefte aan duidelijke grenzen
waarbinnen er ruimte kan worden gegeven aan de ambitie van bewoners om
hierop invloed te nemen. Het instrument “Ambitiegericht Beheer” is bedoeld om
deze grenzen helder te krijgen en zal in overleg met het gebiedsteam worden
geïmplementeerd in het wijk- en kerngericht werken.

3.b

Bestemmingsplan “Buitengebied, Camping De Meibeek 2019” (237492)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 15 oktober 2019 het
bestemmingsplan "Buitengebied, Camping De Meibeek 2019" ongewijzigd vast te
stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van het perceel Branderveenweg 4 heeft een verzoek gedaan om de
camping uit te breiden en een zorgfunctie te creëren. Deze zorgfunctie heeft een
duidelijke relatie met de camping. Het college stelt de gemeenteraad voor om het
bestemmingsplan “Buitengebied, Camping De Meibeek 2019" vast te stellen.
Daarmee vindt een uitbreiding van de recreatieve en zorgfunctie plaats.

3.c

Opleggen last onder bestuursdwang (257435)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het opleggen van een last onder bestuursdwang om af te dwingen dat een onveilig
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terrein ontoegankelijk wordt gemaakt, (chemische) afvalstoffen worden verwijderd
en olieverontreiniging wordt opgeruimd.
Samenvatting/kernboodschap
Bij een failliet bedrijf in Neede is een gevaarlijke situatie ontstaan. Wij besluiten
een last onder bestuursdwang op te leggen om de onveilige situatie te beëindigen.
Het bedrijf moet het terrein ontoegankelijk maken. Ook moeten chemische
(afval)stoffen en de olieverontreiniging worden opgeruimd.
4

Gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie SDOA 2019 (258002)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voorstellen de Gewijzigde Verordening
Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 vast te stellen.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen de Verordening cliëntenparticipatie Sociale
Dienst Oost Achterhoek 2019 intrekken.
Samenvatting/kernboodschap
De Regionale Cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
behartigt de belangen van inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en
Winterswijk die gebruikmaken van de Participatiewet en minimaregelingen. De
Cliëntenraad ontvangt een vergoeding voor deze werkzaamheden. De
Cliëntenraad heeft het bestuur van SDOA verzocht de vergoeding die zij krijgt te
verhogen. En deze vergoeding aan te merken als vrijwilligerswerk. Het Dagelijks
Bestuur van Sociale Dienst Oost Achterhoek komt tegemoet aan het verzoek van
de Cliëntenraad. De vergoeding op basis van de oude verordening wordt als
inkomen gezien en kan leiden (afhankelijk van de individuele inkomenssituatie) tot
een aanslag inkomstenbelasting. Deze wijzigingen maken het dat de nu geldende
verordening gewijzigd moet worden en daarom wordt de gemeenteraad
voorgesteld de gewijzigde verordening vast te stellen.

5

Incidentele bijdrage verduurzamen dorpshuizen (180519)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Incidentele subsidies verlenen van € 10.000,-, € 5.000,- en € 3.500,- voor het
verduurzamen van respectievelijk dorpshuis ‘De Zunnekamp’ in Geesteren,
dorpshuis ’t Stieltjen’ in Haarlo en dorpshuis ‘Gelster’ in Gelselaar.
2. De kosten van in totaal € 18.500,- dekken uit het budget voor de
subsidieregeling ‘Maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of
duurzame energieopwekking 2019’.
Samenvatting/kernboodschap
Bij renovatie van Dorpshuizen ‘De Zunnekamp’ in Geesteren en ’t Stieltjen’ in
Haarlo is voor de benodigde investering rekening gehouden met een bijdrage
vanuit het Energie Uitvoeringsprogramma. Ook voor het plaatsen van
zonnepanelen op dorpshuis ‘Gelster’ is een bijdrage vanuit EUP genoemd. Het
verduurzamen van de dorpshuizen verbetert de exploitatie en draagt bij aan de
gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze redenen wordt aan
betreffende dorpshuizen een incidentele bijdrage verstrekt voor
energiebesparende maatregelen.
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6

Subsidieregeling realisatie kleine windmolens (237521)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De Subsidieregeling realisatie kleine windmolens Berkelland 2019 vaststellen.
2. De gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
Voor het realiseren van een kleine windmolen (ashoogte onder 25 meter) in het
buitengebied op eigen erf is een buitenplanse afwijkingsprocedure noodzakelijk.
De kosten voor deze procedure staan niet in verhouding tot de investeringskosten
voor een kleine windmolen. Door deze kosten subsidiabel te maken wordt deze
financiële drempel weggenomen. Ook kleine windmolens leveren een bijdrage aan
onze gemeentelijke ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn.

7

Verkoop Korte Wal 11 in Borculo (81115)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Kennisnemen van het intrekken van de bieding voor “het Spuythuis” aan de
Korte Wal 11 in Borculo en afsluiten vorige bidbookprocedure.
2. Verkoop van “het Spuythuis” nogmaals opstarten met een bidbookprocedure.
Samenvatting/kernboodschap
Het pand aan de Korte Wal 11 in Borculo is eigendom van de gemeente en staat al
enkele jaren leeg. De verkoop van pand aan de Korte Wal 11 wordt in oktober
nogmaals opgestart met een bidbookprocedure.

8

Wijzigen woonplaatsgrens Rietmolen en Neede (257025)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Wijzigen van de woonplaatsgrens tussen Rietmolen en Neede, zoals geadviseerd.
Samenvatting/kernboodschap
Een deel van het bedrijventerrein De Russchemors (Neede) ligt nu in Rietmolen.
Dit geeft problemen voor adressering en vindbaarheid van de bedrijven. Daarom
wordt de grens aangepast. Zo ligt het hele terrein in Neede.

9

Personeelshandboek (257783)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Een voorgenomen besluit tot vaststelling van het Personeelshandboek 2020
per 1 januari 2020 nemen.
2. Het Personeelshandboek 2020 na het voorgenomen besluit ter bespreking
voorleggen aan de OR en de Commissie Arbeidsvoorwaarden.
3. De functie van gemeentesecretaris, concernopdrachtgever en griffier per 1
januari 2020 aanwijzen als een functie waarvoor openbaarmaking van
geregistreerde nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.
4. De inhoud van het personeelshandboek ter informatie voor laten leggen aan de
werkgeverscommissie van de griffie.
5. Besluiten dat geschenken tot het maximum van € 25 vanaf 1 januari 2020
geacht te zijn verkregen met toestemming van de werkgever.
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Samenvatting/kernboodschap
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in
werking. De invoering van de Wnra betekent dat vanaf dat moment het private
arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsrelatie tussen de ambtenaar en
overheidswerkgever. De regelingen zijn daarvoor aangepast aan het Burgerlijk
Wetboek, het private arbeidsrecht en de nieuwe Cao Gemeenten. Deze worden
per 1 januari 2020 opgenomen in een Personeelshandboek 2020. Na het
voorgenomen besluit tot vaststelling van het personeelshandboek wordt deze ter
bespreking voorgelegd aan de OR en de Commissie Arbeidsvoorwaarden.
10

Liquidatie Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) (258213)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Akkoord gaan met het verwerven van de aandelen in Leisurelands BV.
2. Het eenmalig uit te keren bedrag toevoegen aan de middelen voor
recreatievoorzieningen.
3. Dirkzwager informeren per brief.
4. De raad informeren per brief.
Samenvatting/kernboodschap
Het RAL gaat over tot finale liquidatie en draagt de aandelen in Leisurelands BV
over aan de deelnemende gemeenten in het RAL.

