BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

2 juli 2019, week 27

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 25 juni 2019 en 1 juli 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanbesteding hulpmiddelen (225756)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het Inschrijvingsdocument Europese aanbesteding Wmo hulpmiddelen,
inclusief bijlagen vaststellen.
2. Een overeenkomst gunnen aan twee aanbieders op basis van Economisch
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gebaseerd op beste prijs
kwaliteitsverhouding, waarbij circulariteit geïntroduceerd wordt als
gunningscriterium en er een plafondbedrag van €69,- wordt gehanteerd (met
mogelijke ophoging na Nota van Inlichtingen tot maximaal €72,-).
3. Een overeenkomst sluiten voor een vaste periode van vier jaar en de optie tot
tweemaal één jaar verlenging met ingangsdatum 1 november 2019.
4. Hulpmiddelen kopen en aanbieders toestaan gebruikte hulpmiddelen in te
zetten.
5. Het huidige regionaal depot afschaffen.
6. Bij de aanbieders als eis opnemen berichtenverkeer in gebruik te nemen.
7. Mandaat verlenen aan de regionale werkgroep om namens uw college de
inschrijvingen te beoordelen, de voorlopige en definitieve gunning vast te
stellen en bekend te maken aan de partijen die zich hebben inschreven.
8. Het collegebesluit van 26 februari 2019 betreffende de aanbesteding
Hulpmiddelen te laten vervallen.
Samenvatting/kernboodschap
Zeven Achterhoekse gemeenten hebben in 2014 een meerjarige overeenkomst
met de hulpmiddelenleverancier Medipoint gesloten. Deze overeenkomst eindigt
op 31 oktober a.s. en biedt geen rechtsgeldige verlenging meer.
Begin 2018 hebben de gemeenten de hulpmiddelen gezamenlijk aanbesteed,
maar hierop zijn geen inschrijvingen ingediend. Met de aanbieders die vragen
hebben gesteld tijdens deze aanbesteding, is geëvalueerd waarom zij geen
inschrijving hebben ingediend. De werkgroep heeft de uitgangspunten opnieuw
beoordeeld en vervolgens in een marktconsultatie met de aanbieders besproken.
Dit heeft geresulteerd in het nieuwe inschrijvingsdocument.
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Er worden twee leveranciers geselecteerd die vanaf 1 november 2019 de levering
en dienstverlening van Wmo hulpmiddelen aan onze inwoners kunnen realiseren.
3.b

Bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena (233571)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Instemmen met de beoordeling van de ingediende inspraakreacties op het
voorontwerp-bestemmingsplan "Beltrum, Dorp 2011, herziening 2019-1
(Haarstraat 1)”.
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Beltrum, Dorp 2011, herziening 2019-1
(Haarstraat 1)" vanaf 3 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage leggen.
3. Indieners van de inspraakreacties schriftelijk op de hoogte brengen van onze
beoordelingen en het verdere verloop van de procedure.
Samenvatting/kernboodschap
Op de plek van de voormalige Jenaplanschool in Beltrum worden acht levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen gebouwd. Dit gebeurt in een CPOproject. Om het bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden
herzien. Tegen het voorontwerp zijn drie inspraakreacties ingediend. Deze leiden
niet tot grote aanpassingen van het voorontwerp. De procedure voor de herziening
van het bestemmingsplan wordt nu vervolgd met het ter inzage leggen van een
ontwerp.

3.c

Natuurontwikkeling in het Noordijkerveld en bij het Teeselinkven (246228)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor het inrichten van
percelen met een agrarische bestemming ten behoeve van natuur.
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit ter inzage leggen om vervolgens over
te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits er
tijdens de terinzageleggingen geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
De provincie Gelderland heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend
voor het aanleggen van natuur in het Noordijkerveld en aangrenzend aan het
Teeselinkven. Omdat de beoogde natuurlijke inrichting aansluit op al bestaande
natuur, wil het college de benodigde afwijkingsprocedure opstarten. Daarbij is geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

3.d

Principeverzoek van Edelweiss Renewables Advisors B.V. voor het realiseren
van Zonnepark Het Hambroek aan de Batendijk in Haarlo (225847)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Het principeverzoek afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Edelweiss heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een groot
zonnepark van ongeveer 10 ha op de gronden van Hambroek
Exploitatiemaatschappij B.V. aan de Batendijk in Haarlo.
Voor de beoogde bouwlocatie geldt de ‘Structuurvisie Berkelland 2025’,
vastgesteld op 26 oktober 2010. Het gebied heeft hierin de aanduiding
‘Stimuleringsgebied recreatie’. Dit betekent dat de gemeente Berkelland ruimte wil
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bieden aan verdere uitbouw van de toeristisch recreatieve sector. Een groot
zonnepark doet daar afbreuk aan, vandaar dat we niet mee kunnen werken aan dit
principeverzoek van Edelweiss.
3.e

Ontwerpbesluit Zonnepark Munsterjansdijk in Rietmolen ter inzage leggen
(226653)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor een periode van 6 weken ter
inzage leggen.
2. Na afronding van de ontwerpprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning verlenen, tenzij er tijdens de terinzagelegging
zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Zonnepark Munsterjansdijk B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd
voor de bouw van een zonnepark aan de Munsterjansdijk in Rietmolen. Deze
aanvraag past niet in het bestemmingsplan, vandaar dat een aparte procedure
wordt gevolgd. Van 27 maart tot en met 9 april heeft het voorontwerp ter inzage
gelegen. Hierop zijn 2 reacties gekomen die we hebben verwerkt in de
inspraaknota. De volgende stap in de procedure is de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.

3.f

Kerkenvisie; toekomst religieus erfgoed (221908)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Als onderdeel van de Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030 een visie op het
lokale religieuze culturele erfgoed (‘kerkenvisie’) (laten) opstellen.
2. Hiervoor de beschikbare decentralisatie-uitkering bij het ministerie van OCW
aanvragen.
Samenvatting/kernboodschap
De kerken van Berkelland bepalen in belangrijke mate de identiteit van onze stad
en dorpen. De komende jaren zullen nog meer kerken de oorspronkelijke functie
verliezen. Dat betekent dat we na moeten denken hoe we deze iconen van een
dorp kunnen behouden. Met een kerkenvisie helpen we eigenaren,
dorpsgemeenschappen en ontwikkelaars deze stappen goed en weloverwogen te
zetten.

4

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG 4 juli 2019 (252172)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het advies bij de agenda van het Algemeen Bestuur GGD NOG op
04 juli 2019.

5

Aanpak huisvestingsopgave beschermd wonen (251365)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennisnemen van de adviezen van Bureau HHM over de aanpak
huisvestingsopgave beschermd wonen.
2. Instemmen met het voorstel om de werkwijze uitstroom op te nemen in de
prestatieafspraken met woningcorporatie Prowonen.
3. Instemmen met een principebesluit waarmee de bereidheid wordt uitgesproken
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om het voorstel van de tijdelijke uitwisseling (carrouselmodel) nader te
onderzoeken en uit te werken met de lokale en regionale contractmanagers.
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf 2021 is elke gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Opvang en
Bescherming. Om ons voor te bereiden op de nieuwe situatie hebben de acht
Achterhoekse gemeenten een Regiovisie met een plan van aanpak opgesteld
waarin de route richting 2021 wordt beschreven. Een eerste uitwerking van de
Regiovisie richt zich op de huisvestingsopgave. Mensen met een psychische
kwetsbaarheid moeten een zo normaal mogelijk (zelfstandig) leven kunnen leiden.
Het op orde hebben van de lokale ondersteuning en beschikbaarheid van
voldoende passende woonvoorzieningen en (reguliere) huisvesting zijn daarbij
randvoorwaarden. Samen met zorgaanbieders en woningcorporaties is er ‘een
werkwijze uitstroom’ opgesteld om hieraan bij te dragen. Daarnaast wordt nader
onderzocht in hoeverre een time-out voorziening, waarbij cliënten korte tijd elders
kunnen verblijven om tot rust te komen, gerealiseerd kan worden.

