BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

6 mei 2020, week 19

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 28 april 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Bouw woning naast perceel Hondevoort 1c in Eibergen (263112)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Het proces stoppen voor het bouwplan voor het realiseren van een vrijstaande
woning naast het perceel Hondevoort 1c in Eibergen en Grooters en
bezwaarden hierover informeren.
2. Grooters informeren dat een formele aanvraag omgevingsvergunning moet
worden ingediend als hij een appellabel Abw-besluit wil.
3. Grooters informeren dat de wij de planologische procedure starten om te
komen tot een raadsbesluit tot herstel van de planologische situatie van voor
2011 voor het perceel hoek Hemstea/Ramsbeekweg.
Samenvatting/kernboodschap:
De gemeente stopt de medewerking aan het maatwerk plan voor het realiseren
van een woning naast de woning Hondevoort 1c in Eibergen.
De gemeente streeft ernaar de realiseringsovereenkomst uit 1987 af te ronden
door opnieuw een bouwtitel op te nemen op de locatie hoek
Hemstea/Ramsbeekweg in Eibergen. Hiervoor moet een planprocedure worden
opgestart.

3.b

Verlengen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met provincie
Gelderland (22510)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland met
een jaar te verlengen tot en met 31 december 2021.
Samenvatting/kernboodschap:
In maart 2015 hebben de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk besloten een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Gelderland over
Basismobiliteit. Deze is in 2018 met een jaar verlengd tot en met 31 december
2020.
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Er ligt nu weer een verzoek van de provincie om de samenwerkingsovereenkomst
met een jaar te verlengen. De gemeente Berkelland heeft ermee ingestemd de
samenwerkingsovereenkomst met een jaar te verlengen tot en met 31 december
2021.
3.c

Omgevingsvergunning Bosberg 29 Borculo (uitbreiding bedrijf, inclusief
luchtbrug over Hesselinks Es (247978)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De aangevraagde omgevingsvergunning (inclusief grote buitenplanse
afwijking) verlenen overeenkomstig het bijgevoegde besluit.
2. Het besluit bekend maken en meedelen aan de indiener van zienswijzen.
Samenvatting/kernboodschap:
Holland Pharma wil uitbreiden op bedrijventerrein Overberkel in Borculo. Hiervoor
zijn gebouwen aan de Bosberg en Hesselinks Es aangekocht. Voor de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering is een luchtbrug tussen de beide panden
noodzakelijk. Dit past niet in het geldende bestemmingsplan. Voor het bouwplan is
nu een omgevingsvergunning met afwijking van die bestemmingsplanregels
verleend.

3.d

Herinrichtingsplan wijk Nieuwboer fase II Borculo (238911) – Uitgesteld
openbaar
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Vaststellen definitief ontwerp herinrichtingsplan wijk Nieuwboer fase II in Borculo
Samenvatting/kernboodschap:
Er ligt nu een breed gedragen en fraai inrichtingsplan. Bewoners zijn nauw
betrokken geweest bij de planvorming. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting
heeft ter inzage gelegen en is gepresenteerd in de wijk. De ingediende zienswijzen
zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt in het nu vastgestelde
inrichtingsplan.
Vanaf najaar 2020 tot de zomer van 2021 voeren we de plannen uit.

4

Begroting 2021 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (238911)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De raad voor te stellen in te stemmen met de concept begroting 2021 van het
OLCT en geen zienswijze in te dienen.

5

Voorlopige jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021-2024
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (21432)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met de voorlopige jaarrekening 2019 en instemmen met de concept
programmabegroting 2021-2024 en voorleggen aan de raad
Samenvatting/kernboodschap
Na schriftelijk behandeling in de gemeenteraad wordt de eventuele zienswijze van
de gemeente Berkelland per brief kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur
VNOG.
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6

Wijziging van het Mandaatbesluit 2019 als gevolg van de invoering van de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020
(22680)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De gewijzigde Mandaatregeling 2019 op het onderdeel Team HR-advies/HRservice vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap:
De wijziging van het Mandaatbesluit 2019 moet op grond van artikel 3:42 Awb
bekend worden gemaakt middels publicatie in BerkelBericht en elektronische
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad.

7

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek (21574)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigden in het Algemeen
Bestuur van SDOA mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 2019.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigden in het Algemeen
Bestuur van SDOA mee te geven om in te stemmen met de begroting 2021 en
de volgende zienswijze mee te geven:
1. SDOA spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de
nog beschikbaar te stellen rijksbudgetten.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is
opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onder
andere de Participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die SDOA biedt richt
zich vooral 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.

8

Bestemmingsplan “Neede Centrum 2011, Herziening 2020-1 (Kerkplein 10)”
(12389)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening
2020-1 (Kerkplein 10)" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een bestemmingsplan vast te stellen.
Hiermee krijgt een bestaande woning aan het Kerkplein 10 in Neede een
passende bestemming. De woning, die vooralsnog een horecabestemming heeft,
krijgt hierdoor (weer) een woonbestemming.

9

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Stadsbank Oost Nederland (20649)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland mee te geven om in te stemmen
met de jaarrekening 2019.
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2. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur met betrekking tot de begroting 2021 Stadsbank voor te stellen de
volgende zienswijze naar voren te brengen:
a. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank heeft in december 2019
besloten om tot 1 oktober 2020 geen nieuwe cliënten voor
bewindvoering meer aan te nemen. Dit wordt gedaan om orde op
zaken te stellen. Deze maatregel zal leiden tot omzetverlies in 2020.
We willen graag dat een eventueel effect op de begroting 2021 en
verder in beeld wordt gebracht.
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. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid
gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening 2019 en de
begroting 2021.
10

Programmabegroting 2021 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
(18030)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de programmabegroting 2021 van het ECAL;
2. De raad voorstellen geen zienswijzen in te brengen.
Samenvatting/kernboodschap
Het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) zorgt primair voor het
uitvoeren van de wettelijke taken op basis van de Archiefwet 1995 voor acht
Achterhoekse gemeenten en een aantal andere Liemerse gemeenten en derden.
Daarnaast staat ze voor het uitdragen en onder de aandacht brengen en houden
van onze regionale cultuurhistorische identiteit.
De programmabegroting 2021 van het ECAL wordt op 11 juni 2020 door het
Algemeen Bestuur vastgesteld. Zowel de raad als college, krijgen gelegenheid om
zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2021. Het voorstel is om geen
zienswijzen in te dienen.

11

Plan van Aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp
(24513)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Het Plan van aanpak ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad vorig jaar
onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Jeugdwet in Berkelland. Op basis
hiervan heeft de gemeenteraad het college verzocht om met een plan te komen
voor uitvoering van de aanbevelingen. Op 21 april 2020 is dit concept plan van
aanpak met een afvaardiging van alle fracties van de gemeenteraad en de griffie
doorgesproken. De inbreng van de aanwezige raadsleden is verwerkt in dit plan
van aanpak. Het plan van aanpak willen we nu ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad.
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Jaarrekening 2019 van de Regio Achterhoek en begroting 2021 van
Achterhoek Ambassadeurs (22931 en 21540)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met de programmabegroting 2021 Regio Achterhoek, onderdeel
programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;
2. Kennisnemen van de jaarstukken en het voorstel voor de
resultaatbestemming.
3. De raad in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen kenbaar te
maken.
Samenvatting/kernboodschap:
De gemeente, zowel raad als college, krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te
dienen over de conceptbegroting 2021 en over de jaarrekening 2019. Het voorstel
is om geen zienswijzen in te dienen.

