BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

7 januari 2020, week 2

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 17 december 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Visie op vrijwilligersvervoer (646)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De visie op vrijwilligersvervoer vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland heeft het vervoer voor haar inwoners georganiseerd met
het regionale vervoerssysteem ZOOV. Naast ZOOV rijden er een aantal vrijwillige
vervoersdiensten die extra aandacht hebben voor de reizigers die ze vervoeren. Dit
zijn de Naoberbus, Vlearmoesbus en de Vervoersdienst Berkelland. De gemeente
Berkelland ziet de meerwaarde van deze vrijwillige vervoersdiensten. Wij willen
hen graag ondersteunen door mee te denken en advies te geven als het gaat om
hun toekomstbestendigheid.

3.b

Subsidieaanvraag Graafschap College 2020 (246663)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het Graafschap College een subsidie verlenen van € 20.597,- voor de
trajectbegeleiding, het sociaal raadsliedenwerk en school-ex programma in
2020.
2. De subsidie dekken uit het budget ‘Jeugd en jongerenwerk, preventief
jeugdbeleid’, onderdeel van het programma ‘zorg voor wie dat nodig heeft’
(algemene voorzieningen).
Samenvatting/kernboodschap
Het college van B&W heeft besloten om het Graafschap College voor 2020 een
subsidie toe te kennen voor de inzet van trajectbegeleiders, sociale raadslieden en
het school-ex programma. Hiermee biedt het Graafschap College jongeren vanuit
school verschillende vormen van preventieve begeleiding die erop gericht is uitval
te voorkomen en te voorkomen dat de ontwikkeling van jongeren stagneert. De
expertise van het Graafschap College is dichtbij, laagdrempelig en toereikend en
staat gelijk aan de expertise van Voormekaar. Samen met andere Achterhoekse
gemeenten en het Graafschap College zijn afspraken gemaakt over de vorm en
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subsidiëring van deze ondersteuning.
3.c

Omgevingsvergunning Buitengebied, Stobbesteeg 3 Neede (Bijgebouw)
(255015)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van de Stobbesteeg 3 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd
om een bestaande schuur te slopen en een hooiberg terug te plaatsen. De
aanvraag past binnen het beleid van de gemeente om per burgerwoning in het
buitengebied 150m² aan bijgebouwen toe te staan. Daarom is besloten om de
afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen zienswijzen worden
ingediend, de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen met een grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan.

3.d

Omgevingsvergunning Buitengebied, G.L. Rutgersweg 10 Neede (Bijgebouw)
(246227)
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) van een bijgebouw
door terinzagelegging van de aanvraag.
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit en ter inzage leggen om vervolgens
over te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits
er een goede ruimtelijke onderbouwing kan worden opgesteld en tijdens de
terinzagelegging geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van G.L. Rutgersweg 10 in Neede vraagt een omgevingsvergunning
aan om een bestaande schuur te slopen en een bijgebouw terug te plaatsen. De
aanvraag past binnen het beleid van de gemeente om met de bovenplanse sloopbonusregeling per burgerwoning in het buitengebied 300m² aan bijgebouwen toe te
staan. Daarom is besloten om de afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde
dat geen zienswijzen worden ingediend, de aangevraagde omgevingsvergunning
te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan.

3.e

Bestemmingsplan “Buitengebied, Berenschotweg 3B Ruurlo 2018” (198670)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 18 februari 2020 het
bestemmingsplan "Buitengebied, Berenschotweg 3B Ruurlo 2018" ongewijzigd
vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van het perceel Berenschotweg 3B heeft reeds op 1 oktober 2010 een
verzoek gedaan om gebruikt te mogen maken van de toen nog geldende rood-
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voor-rood-regeling. Wegens omstandigheden is deze aanvraag pas in 2017 weer
opgepakt. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan
“Buitengebied, Berenschotweg 3B Ruurlo 2018" vast te stellen. Daarmee wordt het
mogelijk om 2 vrijstaande woningen op te richten.
3.f

Besluit op bezwaar reguliere omgevingsvergunning (252027)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Het primaire besluit in stand laten onder aanvulling van het advies van de
commissie bezwaarschriften.
2. De opgenomen voorwaarde in de omgevingsvergunning, dat de
werktuigenberging minimaal één meter buiten de kroonprojectie van de bomen
gebouwd moet worden, laten vervallen.
3. De opmerking met betrekking tot het aanplanten laten vervallen.
Samenvatting/kernboodschap
Er is vergunning verleend voor het bouwen van een werktuigenberging. Tegen de
vergunning is bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft advies
uitgebracht. Het college neemt dit advies over. De verleende vergunning blijft in
stand en de voorwaarde dat de werktuigenberging minimaal één meter buiten de
kroonprojectie van de bomen gebouwd moet worden komt te vervallen.

3.g

Aanvraag omgevingsvergunning vervangen recreatieobject Bergweg 14b in
Neede (245155)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. De stukken in ontwerp ter inzage leggen voor een periode van zes weken.
2. Als er geen zienswijzen worden ingediend de omgevingsvergunning verlenen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van Bergweg 14b in Neede heeft een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor het vervangen van een recreatieobject. Wij zijn bereid met een
grote buitenplanse afwijking medewerking te verlenen en de stukken in ontwerp ter
inzage te leggen. Als er geen zienswijzen worden ingediend kan de
omgevingsvergunning worden verleend.

3.h

Onderwijshuisvestingsaanvragen 2020 (236526, 236523, 238349 en 238350)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De aanvraag ‘voorziening onderwijshuisvesting’ van stichting OPONOA om
over te gaan tot het verwijderen van twee noodlokalen bij de OBS Kerst
Zwartschool in Ruurlo honoreren.
2. De kosten voor het verwijderen van de noodlokalen opnemen in de
perspectiefnota 2021 ten laste van de onderwijsreserve.
3. De aanvraag ‘voorziening onderwijshuisvesting’ van het Assink Lyceum voor
een huurvergoeding van € 1.200,- voor het gebruik van de sportvelden
honoreren.
4. De huurvergoeding voor het gebruik van sportvelden vergoeden uit het jaarlijks
beschikbare budget "huur sportvelden".
5. De aanvraag ‘voorziening onderwijshuisvesting’ van stichting OPONOA voor
(ver)nieuwbouw van OBS Op d’n Esch in Eibergen afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Elk jaar kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor zaken die geregeld zijn in
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de verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs’. Voor 2020 zijn er vier
aanvragen ingediend. Drie aanvragen zijn gehonoreerd omdat die onder de
voorzieningen zoals genoemd in de verordening vallen. Eén aanvraag is
afgewezen omdat deze aanvraag meegenomen wordt in het Integraal
Huisvestingsplan dat nu opgesteld wordt.
3.i

Subsidievaststelling 2018 Betula (244783)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 Betula.
2. Het subsidiebedrag voor het jaar 2018 vaststellen op het verleende bedrag van
€ 452.840,00.
Samenvatting/kernboodschap
Betula heeft voor de verantwoording van de subsidie over 2018 een jaarverslag en
een jaarrekening overlegd, waarna de subsidie over het jaar 2018 definitief is
vastgesteld.

4

HHM Normenkader (243678)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Vanaf 1 april 2020 het HHM normenkader voor Huishoudelijke Ondersteuning te
hanteren.
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf 1 april 2020 maken we bij Ondersteuning Thuis afspraken over het
gewenste resultaat en ook de uren en minuten. Met dit landelijke, veelgebruikte
normenkader voldoen we aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van
eind 2018. Het normenkader gaat uit van een gemiddelde clientsituatie. Zo wordt
straks geen verschil meer gemaakt in de grootte van de woning of een
eenpersoons- of meerpersoonshuishouden. Mocht dit tot belemmeringen leiden,
dat is er binnen het normenkader ruimte om maatwerk te bieden.

5

Werkgeversvereniging voor Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
(2501)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen ten
aanzien van het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging samenwerkende
gemeentelijke organisaties voor wat betreft het Erfgoedcentrum Achterhoek
Liemers.
Samenvatting/kernboodschap
De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen naar voren te
brengen ten aanzien van het lidmaatschap van een nieuwe werkgeversvereniging
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor wat betreft het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
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6

Vaststellen Subsidieregelingen sport 2020 (256931)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Vaststellen van de Subsidieregeling extra ondersteuning sportverenigingen
Berkelland 2020.
2. Vaststellen van de Subsidieregeling transformatiefonds sport 2020.
Samenvatting/kernboodschap
Op 10 december 2019 is door de gemeenteraad ingestemd met het plan
toekomstbestendige verenigingen in Berkelland. Vaststelling van de twee
subsidieregelingen ‘Extra ondersteuning sportverenigingen Berkelland 2020’ en
‘Transformatiefonds sport 2020’ is de volgende stap in de uitvoering.
Verenigingen kunnen een beroep doen op de bovengenoemde subsidieregelingen
en worden per brief hierover geïnformeerd.

