BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

3 juli 2018, week 27
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
H.J. Bosman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
G.J. Teselink, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 25 juni 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanvraag omgevingsvergunning bouw vleesvarkensstal en berging
Broedersweg 5 in Beltrum (195517)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De omgevingsvergunning voor de bouw van de vleesvarkensstal verlenen.
2. De omgevingsvergunning voor de bouw van de berging weigeren.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van Broedersweg 5 in Beltrum heeft een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een vleesvarkensstal en een
berging. De berging is in strijd met het bestemmingsplan. Met een grote
buitenplanse afwijking kan medewerking worden verleend. Omdat de berging in
strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing wordt hieraan geen medewerking
verleend en wordt de omgevingsvergunning geweigerd. De omgevingsvergunning
voor de bouw van de vleesvarkensstal wordt verleend.

3.b

Algemene Ledenvergadering van de VNG van 27 juni 2018 (218698)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Burgemeester Van Oostrum machtigen om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni
2018.
2. Instemmen met de door het dagelijks bestuur gedane voorstellen.
3. De moties ondersteunen van:
a. de gemeenten Tilburg, Apeldoorn en Ede over het Interbestuurlijk
Programma (IBP) over de jeugdhulp;
b. de Achterhoekse gemeenten over de invoering van het abonnementstarief
voor eigen bijdrage WMO.
Samenvatting/kernboodschap
Op 27 juni 2018 is de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Burgemeester en
wethouders stemmen in met de gedane voorstellen. Zij ondersteunen moties die
gaan over het niet invoeren van een abonnementstarief voor de WMO en moties
die structurele oplossingen bieden voor de tekorten bij jeugdhulp.
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3.c

Buitenplanse afwijking voor overkapping milieustraat (Slootsdijk 21 Ruurlo)
(215845)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
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
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de bestaande
milieustraat aan de Slootsdijk 21 in Ruurlo te overkappen. Hiervoor zijn binnen het
gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om de
afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen zienswijzen
binnenkomen, de aangevraagde vergunning te verlenen met een grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

3.d

Herziening bestemmingsplan Neede, Woongebieden 2011, woningbouw
locatie ProWonen aan de Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak (219210)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Instemmen met het starten van de inspraak en het vooroverleg.
Samenvatting/kernboodschap
Starten van de inspraakprocedure en het vooroverleg voor het woningbouwplan
van ProWonen voor het realiseren van 22 woningen aan de HaaksbergsewegRozenkamp-Braak in Neede.

3.e

Verzoek om tegemoetkoming in schade Dorpsstraat 21 in Ruurlo (207685)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Afwijzen van het verzoek om tegemoetkoming in schade.
Samenvatting/kernboodschap
Beslissing nemen op het verzoek om planschade van de eigenaar Dorpsstraat 21
in Ruurlo. De aanvraag om planschadevergoeding afwijzen.

4

Bijzondere kosten voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel
(220591)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het addendum bij het contract 2018 bij de Gecertificeerde
Instellingen.
2. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde brief.
Samenvatting/kernboodschap
De Achterhoekse gemeenten hebben verduidelijkende uitvoeringsafspraken
gemaakt met de Gecertificeerde Instellingen over de zogenoemde ´bijzondere
kosten´ voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Op deze manier is
voor iedereen helder welke kosten door wie worden vergoed.
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5

Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost Gelderland, vergadering
algemeen bestuur dd 5 juli 2018 (220233)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken van de vergadering van
het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost
Gelderland op 5 juli 2018.

6

Toestemming vragen gemeenteraad om GR SDOA te wijzigen (215052)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vast te stellen het ontwerp voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek.
2. De gemeenteraad toestemming vragen om de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek te wijzigen.
Samenvatting/kernboodschap
Een aantal ontwikkelingen heeft er voor gezorgd dat de gemeenschappelijke
regeling SDOA gewijzigd moet worden. De gemeenschappelijk regeling is de
publiekrechtelijke overeenkomst tussen de drie colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Voorwaarde
voor het wijzigen van deze regeling is de toestemming van de drie gemeenteraden.
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling SDOA is nodig als gevolg van:
1. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari
2015.
2. Het afsluiten van de Wet sociale werkvoorziening vanaf 2015 voor nieuwe
instroom en de inwerkingtreding van de Participatiewet.
3. Het organisatieonderzoeksrapport van RadarAdvies van 21 juni 2017.
4. De wens om een aantal omissies in de bestaande gemeenschappelijke
regeling te herstellen.

7

Verlenging overeenkomst met Medipoint (209452)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De overeenkomst met Medipoint voor Wmo Hulpmiddelen te verlengen tot
maximaal 1 juli 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Door de overeenkomst met Medipoint te verlengen kunnen wij onze inwoners
blijven voorzien van hulpmiddelen en het onderhoud en de reparaties hieraan
waarborgen. Ondertussen kunnen wij de nieuwe aanbesteding nogmaals goed
opstarten voor de volgende termijn van maximaal 7 jaar.

9

Ambtelijk advies stukken AB Stadsbank Oost Nederland (220831)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland van 5 juli 2018.

Pagina 4
10

Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs De Driesprong Ruurlo 2018 2019
(217989)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het vervoer verzorgen van leerlingen van basisschool De Driesprong uit Ruurlo
naar sporthal 't Rikkenhage gedurende het schooljaar 2018/2019 voor
gemiddeld één keer per week.
2. De opdracht gunnen aan Gelderesch voor een bedrag van € 7.300,00.
Samenvatting/kernboodschap
Gedurende het schooljaar 2018/2019 maken de leerlingen van de basisschool De
Driesprong (in het buitengebied van Ruurlo) weer gebruik van de sporthal 't
Rikkenhage in de kern Ruurlo, omdat de school zelf niet over een
sporthal/gymlokaal beschikt. De school verzoekt de gemeente Berkelland om net
als voorgaande jaren het veilig vervoer van en naar de dichtstbijzijnde sporthal te
verzorgen. De gemeente gunt hiervoor de opdracht aan Gelderesch.

