BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

23 oktober 2018, week 43

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 16 oktober 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Invulling vacatures Welzijnsraad gemeente Berkelland (224574)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
Voordracht sollicitatiecommissie Welzijnsraad overnemen en benoemen tot lid van
de Welzijnsraad:
- Marcel Blanken uit Rietmolen
- Hans Voortman uit Borculo
- Bianca Wessels uit Eibergen
Samenvatting/kernboodschap
De Welzijnsraad krijgt drie nieuwe leden: Marcel Blanken uit Rietmolen, Hans
Voortman uit Borculo en Bianca Wessels uit Eibergen. Met het vervullen van deze
vacatures ontstaat er weer een goede bezetting van de Welzijnsraad en is deze
daarmee beter toegerust voor zijn taken.
De voorzitter en twee leden waren afgetreden. Een lid is burgercommissielid
geworden en moest daarom de Welzijnsraad verlaten. Het andere afgetreden lid is,
in goed overleg en om persoonlijke redenen, teruggetreden.

4

Concept Arbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2019 (225900)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met de uitgangspunten van de concept Arbeidsvoorwaarden-nota Cao
Gemeenten 2019 onder voorwaarde van afbouw van het overgangsrecht.
Samenvatting/kernboodschap
De VNG uiterlijk 26 oktober 2018 via de elektronische ledenraadpleging informeren
over uw instemming met de uitgangspunten van de concept
Arbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2019 onder voorwaarde van afbouw
van het overgangsrecht.
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Regionale verevening jeugdzorg (219950)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Instemmen met de uitkomsten van de verevening Jeugdzorg 2017 met een
positief effect van € 67.808,- voor de gemeente Berkelland;
2. Instemmen met de herberekening van de verevening Jeugdzorg 2015 met een
positief effect van € 55.545,- voor de gemeente Berkelland;
3. Met ingang van 2018 de Jeugdzorg niet meer verevenen binnen de
Achterhoekse gemeenten.
4. De gemeenteraad middels de actieve informatievoorziening informeren.
Samenvatting/kernboodschap
De Achterhoekse gemeenten verevenen de risicovolle en kostbare jeugdzorg voor
het jaar 2017. Met ingang van 2018 stopt de regionale verevening als alle
Achterhoekse gemeenten hiertoe besluiten.

6

Voortzetten Jeugdbeschermingstafel (228030)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Instemmen met voortzetten van de Jeugdbeschermingstafel in de huidige
vorm.
2. De samenwerkingsovereenkomst van de Achterhoekse gemeenten voor de
uitvoering van de Jeugdbeschermingstafel te verlengen met 2 jaar tot 1 januari
2021.
Samenvatting/kernboodschap
De acht gemeenten in de Achterhoek zetten de Jeugdbeschermingstafel die per
november 2017 is gestart voort tot 1 januari 2021. Aan de Jeugdbeschermingstafel
worden ouders en kinderen vanaf 12 jaar uitgenodigd als er zorgen zijn over de
veiligheid van kinderen. De zorgen worden samen met ouders, Raad van de
Kinderbescherming en hulpverleners besproken aan de jeugdbeschermingstafel.
Er wordt besproken wat er nodig is in het belang van het kind. Zo wordt een
afweging gemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat
starten om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

7

Subsidieaanvraag 2018 Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek (200643)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Subsidie van € 9.585,-- verlenen aan Voedselbank Oost-Achterhoek voor
2018.
2. Subsidie van € 9.765,-- verlenen aan Voedselbank Oost-Achterhoek voor 2019
onder de voorwaarde dat in de gemeentelijke begroting 2019 voldoende
financiële middelen ter beschikking worden gesteld.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente investeert in een sluitend netwerk rond inwoners die in armoede
leven. De Voedselbank Oost-Achterhoek verstrekt wekelijks voedselpakketten aan
inwoners van onder andere de gemeente Berkelland. Het werkgebied van de
voedselbank omvat de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk. In totaal ontvangt de Voedselbank van deze
gemeenten € 45.000,-- subsidie, met als verdeelsleutel het aantal uitgedeelde
pakketten per gemeente in de laatste week van het jaar voor de aanvraag. In
Berkelland gaat het om 67 pakketten.

