BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

30 april 2019, week 18

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
Besluitenlijst 23 april 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Rechtspositie politieke ambtsdragers (236412)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Vaststellen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Berkelland
2019.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om ten laste van de gemeente een
auto ter beschikking te stellen aan burgemeester en wethouders.
3. Voor de bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden aansluiten bij
Care2Work, de arbodienst van de gemeente.
Samenvatting/kernboodschap
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke
ambtsdragers in werking getreden. Daarom moet er een tweetal regelingen
vastgesteld worden. Een verordening voor raads- en commissieleden en een
regeling voor het college. Met dit besluit wordt de regeling voor het college
vastgesteld.

3.b

Definitief ontwerp Revitalisering Eibergen-centrum, fase III (223764)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Het definitieve ontwerp voor fase III van de revitalisering van Eibergen-centrum
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de Revitalisering van Eibergen-centrum wordt nu fase III aangepakt. Het gaat
hierbij om de herinrichting van:
− Grotestraat tussen Oude Mattheuskerk en Laagte;
− Kerkstraat tussen Grotestraat en Laagte;
− Burg. Smitsstraat / Kleine Hagen tussen Laagte en Kerkstraat;
− Hagen tussen Kerkstraat en Brink.
Als uitkomst na het participatietraject is er een ontwerp gemaakt. Deze heeft ter
inzage gelegen waarop enkele zienswijzen zijn binnengekomen. De zienswijzen
zijn afgehandeld en het ontwerp is nu definitief. Vanaf half mei wordt er gestart met
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de werkzaamheden.
4

Vergadering AB Regio Achterhoek 1 mei 2019 (245623)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
- Ten aanzien van agendapunt 2:
Instemmen met het verslag.
- Ten aanzien van agendapunt 5:
Kennis nemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
- Ten aanzien van agendapunt 6:
Kritiekpunten inbrengen in de vergadering van het algemeen bestuur en
besluitvorming te laten plaatsvinden aan de hand van een nieuw voorstel.
- Ten aanzien van agendapunt 7:
Akkoord gaan met het conceptprogramma.
- Ten aanzien van agendapunt 8:
1. Instemmen met het betaalbaar stellen van de definitieve aanslag voor de
eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen.
2. Het dagelijks bestuur mandateren voor het afsluiten van de overeenkomst
grondoverdracht De Langenberg en de privaatrechtelijke overeenkomsten
OLVNOA en WAL(d).
3. Dhr. O. van Dijk machtigen de onder b genoemde overeenkomsten te
tekenen namens de Regio Achterhoek.
- Ten aanzien van agendapunt 9:
1. Instemmen met het betaalbaar stellen van de definitieve aanslag voor de
eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen.
2. Het dagelijks bestuur mandateren voor het afsluiten van de overeenkomst
grondoverdracht De Langenberg en de privaatrechtelijke overeenkomsten
OLVNOA en WAL(d).
3. Dhr. O. van Dijk machtigen de onder b genoemde overeenkomsten te
tekenen namens de Regio Achterhoek.
- Ten aanzien van agendapunt 10:
Kennis nemen van de stand van zaken Regiodeal.

5

Benoeming locosecretarissen (245519)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Mevrouw S. van der Zwaag aanwijzen als tweede locosecretaris en aanwijzing
als derde locosecretaris intrekken.
2. De heer R.W.R.M. Speck als derde locosecretaris aanwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
In elke gemeente moet een gemeentesecretaris zijn. Om onder andere in
vakantietijd en bij ziekte en bij andere redenen van verhindering in die functie te
kunnen voorzien, moeten er locosecretarissen worden aangewezen. Er zijn nu drie
locosecretarissen, zodat er altijd iemand beschikbaar is.

7

Ondergeschikte detailhandel op de bedrijventerreinen (245076)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Opstellen van een parapluherziening (bestemmingsplan) voor de
ondergeschikte detailhandel op de bedrijventerreinen van Berkelland.
2. Ondergeschikte detailhandel toestaan op maximaal 20% van de
bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) met een maximum van 100 m² aan
verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.) en een functioneel verband met de
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hoofdactiviteiten van het bedrijf.
3. Een voorontwerpbestemmingsplan hiervoor in eigen beheer opstellen en deze
vanaf medio mei 2019 ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Op onze bedrijventerreinen is ondergeschikte detailhandel niet rechtstreeks
mogelijk. De bestaande afwijkingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders
is beperkt, doordat gerelateerd wordt aan maximaal 10% van de omzet. De wens is
om dit ruimtelijk in te kaderen. De bestemmingsplannen worden herzien waarbij
ondergeschikte detailhandel wordt toegestaan voor 20% van de
bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 100 m². Een
voorontwerpbestemmingsplan (parapluherziening) wordt hiervoor ter inzage
gelegd.

