BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

12 november 2019, week 46

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 5 november 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 27 juni 2019 (251218)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).

3.b

Economische Agenda 2020-2024 (262245)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De raad voorstellen de Economische Agenda 2020-2024 vast te stellen
Samenvatting/kernboodschap
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’ wordt ingezet
op werken en ondernemen in een sterke regio. Om dit te bereiken is de
geactualiseerde Economische Agenda 2020-2024 tot stand gekomen in
samenwerking met Platform Berkelland, Industriële Kring Berkelland (IKB) en
ondernemers. De Economische Agenda 2020-2024 is een actualisatie van de
vorige Economische Agenda 2016-2020. Met deze actualisatie houden we
rekening met opgedane kennis en kunde van de afgelopen jaren en anticiperen we
op de ontwikkelingen die in de toekomst nog plaats gaan vinden. Met de
Economische Agenda wordt gezamenlijk (ondernemers en gemeente) ingezet op
een sterkere lokale/regionale economie.

3.c

Mantelzorgregeling 2020 (255552)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De Mantelzorgregeling in te zetten van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020.
2. De Mantelzorgregeling te laten vallen onder het abonnementstarief.
3. De overeenkomsten met de huidige zorgaanbieders (Buurtdiensten,
Helpgewoon, MIEP en TZorg) te verlengen tot 31 december 2020.
4. De financiële administratie en afhandeling te laten verlopen via onze eigen
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systemen.
5. Een overeenkomst af te sluiten met Zorg-Lokaal voor januari en februari 2020
voor de afronding van de financiële administratie 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk: voor diegene waarvoor hij/zij zorgt, maar
ook voor onze gemeente. Zonder hun betrokkenheid en goede zorg bestaat de
kans dat veel meer ondersteuning nodig is. De gemeente Berkelland wil
mantelzorgers dan ook tegemoet komen en hen de mogelijkheid bieden om tegen
een lage eigen bijdrage gebruik te maken van huishoudelijke hulp. Deze regeling
bestond al in 2019 en wordt ook in 2020 voortgezet onder het abonnementstarief.
We hebben het afgelopen jaar onderzocht of er alternatieven zijn voor deze vorm
van ondersteuning. Dat is niet het geval. We verlengen dan ook de afspraken met
de huidige zorgaanbieders.
3.d

Overdracht voormalige vuilstort ’t Bellegoor (189923 / 182029)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Het besluit van het bestuur van Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost
Achterhoek tot het overdragen van de nazorg en de grondeigendom van
stortplaats 't Bellegoor bekrachtigen.
2. Het derdenbeding, zoals verwoord in bijlagen 3-5 en 3-6 van de
koopovereenkomst, aanvaarden.
3. Opdracht geven tot het voorbereiden van besluitvorming om de
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost
Achterhoek op te heffen nadat de overdracht van grondeigendom kadastraal is
afgewikkeld.
Samenvatting/kernboodschap
De nazorg van de voormalige vuilstortlocatie ’t Bellegoor wordt op 7 november
2019 overgedragen aan de provincie Gelderland. De provincie, de Regio
Achterhoek, het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
[OLVNOA] en het bedrijf Groot Zevert Vergisting BV hebben hierover
overeenstemming bereikt. Het bedrijf Groot Zevert Vergisting BV zal daarbij de
grondeigendom overnemen. Door de overdracht is het uitvoeren van een
verantwoorde nazorg vanuit milieubeheer voor de toekomst op een doelmatige en
deskundige wijze geborgd.

4

Jaarverslag en uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en
handhaving 2019 en 2020 (262554)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het document ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Jaarverslag 2018 en
2019 en Uitvoeringsprogramma 2019 en 2020’ vaststellen en ter kennisneming aan
de gemeenteraad aanbieden.
Samenvatting/kernboodschap
Het college van B&W heeft het document ‘Vergunningverlening, toezicht en
handhaving, Jaarverslag 2018 en 2019 en Uitvoeringsprogramma 2019 en 2020’
vastgesteld en ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.
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5

Aanwijzing toezichthouders Brp (263098)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Medewerkers burgerzaken aanwijzen als toezichthouder Basisregistratie personen
(Brp).
Samenvatting/kernboodschap
Het is voor de overheid belangrijk om te weten wie waar woont. Niet alleen
vanwege de postbezorging, maar ook bij brand en rampen. Verder zijn veel sociale
voorzieningen afhankelijk van waar je woont en in welke samenstelling.
Er wordt de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in het bijhouden van een
goede basisadministratie personen. Daar hoort bij dat soms een adresonderzoek
wordt gedaan. Omdat onze medewerkers Burgerzaken steeds meer zelf op
huisbezoek gaan om adresonderzoeken te doen, willen wij hen ook aanwijzen als
toezichthouder. Ook in de spreekkamer hebben ze dan meer bevoegdheden.

6

Pilot project ‘clubkadercoach’ (263256)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de inzet van de ‘clubkadercoach’ als pilotproject.
2. Het pilotproject ‘clubkadercoach’ additioneel aan de reguliere taken door de
Sport Federatie Berkelland te laten uitvoeren.
3. Het budget van € 110.000 uit de begroting van het uitvoeringsprogramma
‘Samen Denken, Samen doen’ hiervoor beschikbaar stellen.
Samenvatting/kernboodschap
We zijn door de decentralisaties van zorgtaken als gemeente verantwoordelijk voor
het bieden van ondersteuning voor een steeds grotere groep inwoners. In de
toekomst zijn er steeds minder zorgprofessionals en stijgen de zorgkosten. We
kijken daarom of er andere manieren zijn om inwoners te ondersteunen.
Tegelijkertijd zien we dat veel sportverenigingen kampen met een teruglopend
ledenaantal. Zij zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het verenigingsleven
in stand te houden. Vanuit deze ontwikkelingen denken we dat er kansen liggen
om sportverenigingen een grotere rol te geven bij de inzet van voorliggende
voorzieningen. Om hen daarin te ondersteunen, starten we met de pilot
‘Clubkadercoach’. Sportverenigingen kunnen op die manier geholpen worden bij
het opzetten van een passend sportaanbod voor kwetsbare groepen inwoners.

7

Verhoogde Gelderse PFAS normen (263408)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met de verhoogde PFAS normen voor de functieklasse
“landbouw/natuur” zoals beschreven in de toelichting van dit voorstel en de ODA
toestemming te geven deze normen vanuit haar toezichtfunctie van het Besluit
bodemkwaliteit te mogen hanteren.
Samenvatting/kernboodschap
Het aanpassen van de PFAS normen heeft geen onaanvaardbare risico’s voor het
milieu en de volksgezondheid. Met het tijdelijk toestaan van deze verhoogde PFAS
normen kan het grondverzet op een verantwoorde wijze in onze regio weer vlot
getrokken worden.
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8

Tariefwijziging ZOOV Op Maat 2020 (262758)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor Wmo-geïndiceerden
per 1 januari 2020 als volgt vast stellen:
- Spitstarief: Een opstaptarief van € 1,60 en een kilometertarief van € 0,31 voor
ritten van maximaal 20 kilometer op werkdagen tussen 06.00 uur en 09.00 uur.
- Dal tarief: Een opstaptarief van € 0,98 en een kilometertarief van € 0,20 voor
ritten van maximaal 20 kilometer tijdens de daluren.
- Een kostendekkend kilometertarief van € 2,19 voor reisafstanden tussen 20 en
40 kilometer.
Samenvatting/kernboodschap
ZOOV voert het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in het kader van de Wmo
uit. De tarieven veranderen jaarlijks als gevolg van indexering en worden
aangepast aan de tarieven voor het regulier openbaar vervoer. De colleges van
B&W van de deelnemende Achterhoekse gemeenten stellen de tarieven voor
ZOOV Op Maat jaarlijks vast. Hierover wordt gecommuniceerd met de gebruikers.

9

Basisregistratie ondergrond, BRO (263005)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennis nemen van de invoering van de basisregistratie ondergrond, BRO, en
de daarbij behorende wettelijke verplichtingen.
2. De bevoegdheid voor de uitvoering van een wettelijke taak of het verrichten
van werkzaamheden met betrekking tot de Wet BRO te mandateren aan
het team Informatievoorziening.
3. De heer J.W.M. Aarsen aanstellen als BRO coördinator.
Samenvatting/kernboodschap
In september 2015 hebben de Tweede en de Eerste Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond (BRO). De wet heeft als doel dat er in
Nederland één uniforme, digitale en gedetailleerde registratie van bodem- en
ondergrondgegevens komt. Het beheer van de BRO wordt belegd bij Team ICT
informatievoorziening, ook is in dat team een BRO coördinator aangewezen.

10

Regeling Biodiversiteit en Landschap 2019-2023 (258808)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Vaststellen van het projectplan biodiversiteit en landschap Berkelland 20192023.
2. Vaststellen van de “subsidieregeling landschapselementen 2019-2023”.
3. De aanvraag en het projectplan Biodiversiteit en Landschap Berkelland 20192023 indienen bij de Provincie Gelderland als cofinanciering voor “Regels
Ruimte voor Gelderland 2016”.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland staat bekend om zijn aantrekkelijke en gevarieerde
landschap. Samen met onze partners en inwoners willen we dit zoveel mogelijk
behouden. Het projectplan biodiversiteit en landschap Berkelland 2019-2023
draagt hier een belangrijk steentje aan bij. In dit plan staat aangegeven waar we de
komende jaren aan willen werken. Thema’s zijn het versterken van de
landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, bewustwording van het landschap en het
vergroten van de kennis van natuur en landschap van de eigen leefomgeving.
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