BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

16 april 2019, week 16

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 9 april 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein (243819)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de verantwoordingsrapportage Sociaal Domein.
2. De verantwoordingsrapportage ter kennisname aanbieden aan de raad middels
een raadsbrief.
Samenvatting/kernboodschap
Net als vele andere gemeenten staan we voor verschillende uitdagingen om de
zorg goed en betaalbaar te houden. We hebben in beeld gebracht wat alle
inkomsten en uitgaven zijn in het sociaal domein, hoe dit zich heeft ontwikkeld, wat
het toekomstperspectief is en wat we kunnen doen (sturen) om binnen de
beschikbare middelen en met de beschikbare menskracht uitvoering te geven aan
het thema ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ uit het collegeprogramma. Dit is
gebundeld in de verantwoordingsrapportage Sociaal Domein die we voorleggen
aan de raad.

3.b

Antennebeleid vaststellen (228100)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het antennebeleid vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het ontwerpbeleid voor de plaatsing van antennemasten heeft zes weken ter
inzage gelegen. Tegen het ontwerpbeleid zijn 21 zienswijzen ingediend. De
zienswijzen hebben geleid tot enkele (tekstuele) wijzigingen. Het gewijzigde
antennebeleid is definitief vastgesteld.

3.c

Naoberfonds Berkelland (239570)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de subsidieregeling Berkellands
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Naoberfonds 2019 voor inwonerinitiatieven.
Samenvatting/kernboodschap
Na evaluatie van de huidige subsidieregeling burgerinitiatieven 2018 is met diverse
sleutelfiguren en raadsleden gesproken over hun wensen voor financiële
ondersteuning van initiatieven. Deze wensen zijn meegenomen in het voorstel tot
openstellen van de subsidieregeling Naoberfonds Berkelland. Na instemming door
de gemeenteraad wordt de subsidieregeling vastgesteld en wordt een
adviescommissie benoemd. Ideeën om de leefbaarheid te vergroten kunnen uit het
Naoberfonds een bijdrage krijgen. Dit fonds zal de huidige subsidieregeling
burgerinitiatieven gaan vervangen.
3.d

Herziening bestemmingsplan voor de Bergstraat 7 en 9a in Neede (243901)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Procedure starten om de bestemming voor Bergstraat 7 en 9a in Neede te
herzien, zodanig dat bouwvlakken om de bestaande woningen komen.
2. Dit bestemmingsplan in eigen beheer opstellen.
3. Inspraak overslaan en het bestemmingsplan direct als ontwerp ter inzage
leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Aan de Bergstraat 9a heeft de bestaande woning niet een actuele bestemming.
Bergstraat 7 heeft dezelfde eigenaar en wordt ook in het plangebied meegenomen.
Met een bestemmingsplanherziening wordt de actuele situatie hersteld. Hiervoor
wordt direct een ontwerpbestemmingsplan te inzage gelegd.

4

CPO project Beltrum Jongeren locatiekeuze en voortgang (236148)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Instemmen met het tweede CPO (jongeren) initiatief in Beltrum en de locatie
ABCTA terrein (7 woningen) en de locatie Gaarden-Hoornhorsstraat in Beltrum (1e
fase 4 woningen) aan te wijzen voor mogelijke woningbouw en hiervoor de verdere
voorbereidingen te treffen.
Samenvatting/kernboodschap
Voor het tweede CPO jongeren initiatief in Beltrum zijn de locatie ABCTA terrein en
de locatie Gaarden-Hoornhorststraat aangewezen voor mogelijke woningbouw. Op
het ABCTA terrein is nog plek voor circa zeven woningen. Op locatie GaardenHoornhorststraat passen ongeveer twintig woningen, maar vooralsnog wordt hier
gestart met vier woningen. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt
kunnen hier gefaseerd meer woningen worden gebouwd. Dit om te voorkomen dat
onbalans in de woningvoorraad en de vraag gaat ontstaan.

5

Inhoudelijke wijzigingen inkoopdocument 2019-2020 Sociaal Domein
Achterhoek per 1 juli 2019 (244666)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Het inkoopdocument 2019-2020 Sociaal domein Achterhoek per 1 juli 2019
vaststellen met daarin een aantal inhoudelijke aanpassingen.
Samenvatting/kernboodschap
Samen met de andere gemeenten in de Achterhoek is het inkoopdocument
aangepast. Onduidelijkheden zijn verhelderd, achterhaalde beleidsregels zijn
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vervangen en diverse producten zijn beter omschreven. Het document wordt
hierdoor beter werkbaar bij het inzetten van zorg en/of ondersteuning.
6

Algemene vergadering van Aandeelhouders van BNG (244389)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de BNG:
1.1 De jaarrekening 2018 van BNG vast te stellen.
1.2 Instemmen met het dividendvoorstel 2018.
1.3 De Raad van Bestuur van BNG kwijting te verlenen.
1.4 De Raad van Commissarissen van BNG kwijting te verlenen.
1.5 De heer H. Arendse te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.
1.6 De statutenwijziging van BNG goedkeuren.
2. Volmacht te verlenen aan de heer G.J. Teselink om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van
BNG op 18 april 2019.

7

CPO project Beltrum senioren; Het nieuwe Jena (239577)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met het CPO senioren initiatief Het Nieuwe Jena voor nieuwbouw
van acht geschakelde twee-onder-één-kapwoningen op de voormalige locatie
Jenaplanschool in Beltrum, onder de voorwaarde dat het als één project wordt
gerealiseerd.
2. De kosten van de voorbereiding, het opstellen van het bestemmingsplan en
bijbehorende onderzoeken te voldoen vanuit het budget Transformatie
Woningmarkt.
3. De kavelprijs vaststellen op € 200 per m2 (exclusief omzetbelasting), waarbij
van de kopers geen additionele financiële bijdrage aan de transformatie wordt
gevraagd.
Samenvatting/kernboodschap
Op de voormalige locatie van de Jenaplanschool (Het Tweespan) worden acht
geschakelde twee-onder-één-kapwoningen voor senioren gerealiseerd met een
CPO project.

