BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

17 november 2020, week 47

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M. van der Neut, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 10 november 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Wijziging bedrijfsfunctie naar wonen Rapenburg 11-13 Neede (96943)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Op basis van de kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw instemmen met de
toevoeging van 1 extra woning voor transformatie van de bedrijfspanden (inclusief
een bedrijfswoning) aan de Rapenburg 11 en 13 in Neede, naar 2 "gewone"
woningen.
Samenvatting/kernboodschap
Er ligt een verzoek om het bedrijfspand aan de Rapenburg 13 in Neede te gaan
gebruiken als woning. Rapenburg 11 is nu de bijbehorende bedrijfswoning. Dit
betekent dat de functie van de beide panden veranderd moet worden van ‘bedrijf’
naar ‘wonen’. Een bedrijvenbestemming wordt hiermee verwijderd uit een
overwegend woonomgeving. Wij zijn bereid met een buitenplanse kleine afwijking
hieraan medewerking te verlenen. Hierdoor wordt er één woning toegevoegd.

3.b

Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor een B&B, Molenlaan 8
Ruurlo (99415)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De ingediende bezwaren, in afwijking van het advies van de commissie
bezwaarschriften, ongegrond verklaren en de verleende omgevingsvergunning te
handhaven onder aanvulling van de motivering, zoals opgenomen in het besluit.
Samenvatting/kernboodschap
De bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor een B&B met twee
kamers worden ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning wordt
gehandhaafd.

Pagina 3/3
5

AB GGD Noord- en Oost-Gelderland 19 november 2020 (102299)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met de annotatie van de agenda van het Algemeen Bestuur GGD NOG
op 19 november 2020.

6

Intentieverklaring “Delen van data voor Achterhoekmonitor (98521)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de inhoud van de intentieverklaring 'Delen van data voor de
Achterhoekmonitor: Gezondste Regio' en daaruit voortvloeiend deze data via
Initi8 voor de jaren 2020-2025 ter beschikking stellen.
2. De portefeuillehouder machtigen om de intentieverklaring namens de
gemeente Berkelland te ondertekenen.
3. De intentieverklaring ondertekenen.
Samenvatting/kernboodschap
Proscoop en Moventem zetten in samenwerking met diverse Achterhoekse
organisaties de ‘Achterhoekmonitor Gezondste regio’ op. Met deze monitor wordt
inzicht verkregen in de (positieve) gezondheid van de bewoners van de
Achterhoek, de kwaliteit van de zorg en de kosten van de zorg. De beschikbare
informatie kan gebruikt worden voor het realiseren van beleid.

