BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

27 augustus 2019, week 35

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 20 augustus 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Besluit op bezwaar zonnepanelen Gelselaar (246030)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Het bezwaar van bezwaarmakers tegen de geweigerde omgevingsvergunning
van 21 maart 2019 (het primaire besluit) ontvankelijk en gegrond verklaren.
2. Het primaire besluit intrekken.
3. De vergunning voor 10 gevraagde zonnepanelen verlenen en daarnaast de 10
extra gevraagde zonnepanelen vergunnen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 21 maart 2019 is geweigerd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het
plaatsen van zonnepanelen op een garage aan de Diepenheimseweg 28 in
Gelselaar. Na bezwaar en heroverweging wordt dit besluit ingetrokken en worden
de gevraagde zonnepanelen alsnog vergund. Het bezwaar wordt daarom gegrond
verklaard.

4

Uitbreiding aantal huisartspraktijken met een POH jeugd (254790)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Uitbreiden van het aantal deelnemende huisartspraktijken van 3 naar 8 in het
project POH jeugd (looptijd tot 31 maart 2021).
2. Hiervoor € 85.250 beschikbaar stellen uit het uitvoeringsprogramma 'Samen
Denken, Samen Doen'.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland kent steeds meer huisartspraktijken met een Praktijkondersteuner
Huisarts Jeugd (POH jeugd). Vanaf 1 september starten na huisartsen uit Beltrum,
Ruurlo en Borculo ook de vijf huisartsen uit Eibergen met een POH jeugd. Dit is tot
stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de huisartsen, Voormekaar,
de HZOA en Proscoop. Het aantal huisartsen dat wil deelnemen is boven
verwachting. Berkelland maakt hiervoor graag extra middelen vrij, omdat zij
overtuigd is van de preventieve werking van de POH jeugd.
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5

Beschikbaar stellen krediet herinrichting Alexandrinalaan Borculo (238910)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Een krediet van € 275.000 beschikbaar stellen voor de herinrichting van de
Alexandrinalaan in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
De staat van het onderhoud van de wegverharding van de Alexandrinalaan is
zodanig slecht dat groot onderhoud nodig is. De Alexandrinalaan wordt
heringericht. Samen met bewoners wordt in het najaar van 2019 een definitief
ontwerp gemaakt. Uitvoering is gepland in 2020.

6

Beschikbaar stellen krediet wijk Nieuwboer Borculo (238911)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Een krediet van € 825.000 beschikbaar stellen voor de 2e fase herinrichting
(riolering en wegen) van de wijk Nieuwboer in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
De riolering in de wijk Nieuwboer in Borculo wordt gefaseerd omgebouwd van
gemengd tot gescheiden stelsel. De eerste fase is in 2016 opgeleverd. Nu
beginnen we met de voorbereiding van de tweede en laatste fase van dit plan. Na
uitvoering van deze laatste fase van Nieuwboer zijn de woningen en het verhard
oppervlak aangesloten op een infiltratieriool. Dat betekent minder riool overstorten
op open water en minder water op straat. De wegen in dit gebied Nieuwboer
(Hessenstraat, Zijlandstraat en Vicariënstraat, bouwjaar 1970) worden tegelijkertijd
heringericht. Het ontwerp van de openbare ruimte maken we samen met de
bewoners.

8

Reactie op het advies van de auditcommissie over de perspectiefnota
(257034)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vaststellen van de reactie van het college op het advies van de auditcommissie
over de perspectiefnota.
2. Deze reactie per brief aan de gemeenteraad toesturen.
Samenvatting/kernboodschap
De auditcommissie heeft het college adviezen gegeven om de perspectiefnota te
verbeteren. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd deze adviezen mee te
nemen met de evaluatie van de nieuwe P&C cyclus die dit najaar gepland is.

9

Regionaal advies- en meldpunt GGZ (257036)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met deelname aan het regionaal advies- en meldpunt GGZ (regio
Noord-Oost Gelderland), verwachtte startdatum 1 september 2019.
2. Voor het oprichten van het regionaal advies- en meldpunt GGZ en de
opvolging van de meldingen t/m 2020 € 46.000,- beschikbaar stellen uit het
uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Samen Denken, Samen Doen’.
Samenvatting/kernboodschap
Naar verwachting wordt in de regio Noord-Oost Gelderland per 1 september 2019
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gestart met een advies- en meldpunt GGZ. Inwoners die zich zorgen maken
kunnen bij het advies- en meldpunt GGZ een melding doen als zij overlast ervaren
of als zij het idee hebben dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. Het
doel hierbij is om inwoners, indien nodig, sneller toe te leiden naar passende
hulpverlening.

