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3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Reactie op de Management Letter 2019 (6686)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennisnemen van de Management Letter 2019.
2. De Management Letter ter kennisname toesturen aan de auditcommissie en
een samenvatting van de Management Letter toesturen aan de gemeenteraad.
3. De organisatie opdragen om binnen twee maanden met een concreet plan van
aanpak te komen hoe de ontwikkelpunten die in de ML genoemd opgepakt
worden.
Samenvatting/kernboodschap
De accountant heeft de financiële en administratieve processen van de organisatie
gecontroleerd. In de Management Letter staan sterke punten die de accountant
geconstateerd heeft. Ook staan er verbeterpunten in. De gemeenteraad krijgt een
samenvatting van de Management Letter: de Boardletter.

3.b

Bouw woning naast perceel Hondevoort 1c in Eibergen (263112)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Het bouwplan voor het realiseren van een vrijstaande woning naast het perceel
Hondevoort 1c in Eibergen voor de inspraak ter inzage leggen.
2. Na afronding van de inspraak de vergunning procedure vervolgen, tenzij er
tijdens de terinzagelegging zienswijzen worden ingediend.
3. Een overeenkomst sluiten inzake het uitvoeren en daarmee beëindigen van de
overeenkomst met aanvrager uit 1987. Deze overeenkomst moet afgerond zijn
en ondertekend door alle betrokken partijen voordat definitieve vergunning
verlening kan plaatsvinden.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de afronding van de in 1987 afgesloten realiseringsovereenkomst, is met
Grooters afgesproken dat op zijn woonperceel aan de Hondevoort 1c in Eibergen
één woning mag worden gebouwd. Hiervoor moet nog wel eerst de vergunning
procedure worden gevolgd.
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Tijdsbestedingsnorm Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (8720)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De tijdbestedingsnorm van de Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand met
ingang van 1 januari 2020 als volgt te verhogen:
− bij een huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis en op een aangewezen
locatie naar 5 uur per huwelijksvoltrekking en
− bij een huwelijksvoltrekking op een vrije locatie naar 6 uur.
Daarbij voor een huwelijk op een zaterdag of een zon- en/of feestdag over
3 uur onregelmatigheidstoeslag (ORT) toekennen.
2. De raad voorstellen bij de eerstvolgende aanpassing van de legesverordening,
de tarieven voor de huwelijksvoltrekking te verhogen.
Samenvatting/kernboodschap
De buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (BABS-en) van de gemeente
Berkelland ontvangen een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Na onderzoek naar de beloning van de BABS-en in de Achterhoekse
gemeenten en onderzoek naar de werkzaamheden, die de BABS-en voor de
huwelijken moeten verrichten, is het besluit de tijdsbestedingsnorm per 1 januari
2020 te verhogen. Dit naar 5 uur voor huwelijken op het gemeentehuis en de
aangewezen locaties en naar 6 uur voor huwelijksvoltrekkingen op de vrije locaties.
Bij een huwelijk op een zaterdag of een zon- en/of feestdag ontvangen de BABSen daarbij over 3 uur onregelmatigheidstoeslag.

5

Bestuursopdracht en plan van aanpak strategisch relatiemanagement (9300)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Vaststellen bestuursopdracht strategisch relatiemanagement.
2. Vaststellen plan van aanpak strategisch relatiemanagement.
Samenvatting/kernboodschap
Het bestuur heeft de wens om meer in te zetten op de samenwerking binnen de
voor ons belangrijke netwerken. Meer actief agenderen en beïnvloeden, gericht
benaderen en betere resultaten behalen is het doel. Met de juiste mensen goede
en duurzame relaties onderhouden is van wezenlijk belang. Daarnaast is het van
belang om de organisatie daarin te faciliteren. Het plan van aanpak geeft aan hoe
we te werk willen gaan.

6

Vergadering AB Regio Achterhoek 29 januari 2020 (9304)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
- Ten aanzien van agendapunt 3: het verslag van 18 december 2019 vaststellen.
- Ten aanzien van agendapunt 4:
1. Instemmen met het uitwerken van de programmabegroting 2021 op basis
van deze beleids- en financiële kaders.
2. Kennis nemen van het procedurevoorstel.
- Ten aanzien van agendapunt 5:
1. Kennisnemen van de procesplanning.
2. Bespreken evaluatie punten/onderzoeksopdracht.
- Ten aanzien van agendapunt 6: Akkoord gaan met het project en de
voorgestelde financiering.
- Ten aanzien van agendapunt 7: kennis nemen van het financieel overzicht
projecten Regio Deal en Investeringsfonds.

