BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

11 september 2018, week 37

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 4 september 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanwijzing RWZI Kronenkamp tot gemeentelijke monument (212128)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument voortzetten.
Samenvatting/kernboodschap
De Stichting Natuurpark Kronenkamp heeft op 23 februari 2018 een verzoek
gedaan om onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de voormalige
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)‘Kronenkamp’ inclusief gebouwen, installaties
en terrein in Neede. De RWZI in Neede is een uniek industrieel monument uit de
zogeheten wederopbouwperiode (1940-1965). Dit complex is hoge
cultuurhistorische waarde. Behoud van cultuurhistorische waarden van het gebied
is één van de doelstellingen van de stichting en bescherming als gemeentelijk
monument past binnen deze doelstelling en binnen het beleid van de gemeente
om (al dan niet met instemming van de eigenaar) lokaal waardevolle monumenten
aan te wijzen en op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

3.b

Beslissing op bezwaar over afwijzing aanvraag nadeelcompensatie Rode
Slatweg 1 in Rekken (216757)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit van 13 maart 2018 handhaven onder verwijzing naar het
advies van de commissie bezwaarschriften van 18 juli 2018 (verzonden 19 juli
2018).

Pagina 2
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenteraad moet een beslissing op bezwaar nemen op het verzoek om
nadeelcompensatie van de eigenaar Rode Slatweg 1 in Rekken. De Commissie
bezwaarschriften concludeert dat de aanvraag om nadeelcompensatie terecht is
afgewezen.
3.c

Subsidieregeling en subsidietenderleidraad Jeugdbescherming en
jeugdreclassering (224161)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De “Subsidieregeling Gecertificeerde Instellingen Achterhoekse gemeenten
2018” vaststellen.
2. De “Subsidietenderleidraad Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de
gemeenten in de Achterhoek” vaststellen.
3. Mandaat verlenen aan de inkoopadviseur van de gemeente Oude IJsselstreek
om namens uw college de subsidietender uit te voeren.
4. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde brief.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten in de Achterhoek voeren in het najaar 2018 een subsidietender uit
om Gecertificeerde Instellingen te selecteren. Hiervoor worden een
subsidieregeling en een subsidietenderleidraad gepubliceerd. De instellingen die
worden geselecteerd zullen op basis van een subsidierelatie met de gemeenten
voor drie jaar de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringmaatregelen uitvoeren.
De subsidieregeling en de subsidietenderleidraad moeten er samen voor zorgen
dat de stabiliteit en continuïteit van Jeugdbescherming en jeugdreclassering de
komende jaren wordt gewaarborgd.

3.d

Beslissing op bezwaar over tegemoetkoming in schade Steenstraat 18 in
Borculo (213487)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
2. De bezwaren ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit handhaven, onder aanvulling waarbij een omissie in het
advies van de SAOZ is hersteld.
Samenvatting/kernboodschap
Vanwege het bestemmingsplan “Borculo, Centrum 2011” is een verzoek om
tegemoetkoming in (plan)schade voor de Steenstraat 18 ingediend. Op 30 januari
2018 is dit verzoek afgewezen. Hierop is een bezwaar tegen dit besluit ingediend.
De Commissie bezwaarschriften adviseert hierover om het oorspronkelijke besluit
te handhaven, met een kleine aanpassing van het planschadeadvies. Het college
volgt dit advies.

3.e

Ontwerpbesluit zonnepark op perceel Hoondermaatsweg in Eibergen ter
inzage leggen (214901)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennisnemen van de inspraakreacties.
2. Inspraakreacties zijn geen aanleiding om de procedure te stoppen.
3. Ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor een periode van 6 weken ter
inzage leggen.
4. Indieners inspraakreactie schriftelijk informeren.
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Samenvatting/kernboodschap
De ingediende inspraakreacties vormen geen aanleiding om de gestarte procedure
om met toepassing van een buitenplanse afwijking de omgevingsvergunning voor
de bouw van een tijdelijk zonnepark van circa 11 ha. te verlenen te stoppen.
Volgende stap is de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.
3.f

Concept Collegeprogramma (223812)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het concept Collegeprogramma vrijgeven voor bespreking met de gemeenteraad
op 11 september.
Samenvatting/kernboodschap
In de gemeente Berkelland is een grote betrokkenheid en slagkracht van inwoners,
verenigingen, ondernemers en instellingen. Om hen daarbij zoveel mogelijk te
ondersteunen en ruimte te geven, is samenwerking cruciaal. Samenwerking met
hen en zeker ook de samenwerking tussen college en raad.
Om de samenwerking tussen alle partijen in de raad en het college vorm te geven,
wil het college de ruimte bieden voor inbreng in het collegeprogramma. Na de
inbreng vanuit de raad, worden het collegeprogramma en de perspectiefnota
aangepast en stelt het college beide documenten vast. Het college biedt de
perspectiefnota aan de raad aan ter vaststelling.

3.g

Perspectiefnota (220093)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De concept Perspectiefnota vrijgeven voor bespreking met de gemeenteraad op 11
september.
Samenvatting/kernboodschap
In de gemeente Berkelland is een grote betrokkenheid en slagkracht van inwoners,
verenigingen, ondernemers en instellingen. Om hen daarbij zoveel mogelijk te
ondersteunen en ruimte te geven, is samenwerking cruciaal. Samenwerking met
hen en zeker ook de samenwerking tussen college en raad.

4

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte basisschool Het Sterrenpalet
vaststellen (201666)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het definitieve ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte rond de
nieuwe basisschool Het Sterrenpalet aan Prins Bernhardstraat 6 vaststellen.
2. Grond verkopen voor parkeerplaatsen grenzend aan de parkeerplaatsen van
het Groene Kruis bezoekerscentrum.
3. De herinrichting van de Prins Bernhardstraat ter hoogte van de basisschool Het
Sterrenpalet meenemen met de inrichting van de vrijgekomen ruimte.
Samenvatting/kernboodschap
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vernieuwbouw van het voormalige
schoolgebouw van Het Assink aan Prins Bernhardstraat 6 tot de basisschool Het
Sterrenpallet. Na de kerstvakantie gaan de leerlingen over van de huidige locaties
naar de nieuwe school. Na de sloop van de overbodige praktijklokalen en de
voormalige gymzaal is er een grote ruimte ontstaan.
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Eén deel van de ruimte is beschikbaar voor de speelplaats van de basisschool. Het
omliggende deel wordt ingericht als openbare ruimte met meer groen. Samen met
de school en de buurt is het ontwerp gemaakt.
Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen zijn
binnengekomen.
5

Overeenkomst tot koop met de heer R.B.M. Huinink en overeenkomst tot
verkoop met de sportcentrale VIOS Beltrum (9221293)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de overeenkomst tot koop van het bloot eigendom van de heer
R.B.M. Huinink voor een koopsom van € 82.800,00 en
2. Instemmen met de overeenkomst tot verkoop van het vol eigendom aan
Sportcentrale VIOS Beltrum voor een koopsom van € 3.432,00 (kosten koper).
Samenvatting/kernboodschap
Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van
€ 87.000,00 voor de aankoop ondergronden sporthal de Sonders, parkeerterrein
sportpark de Sonders en tenniscomplex Stichting Tennisclub Beltrum. Uit het
dossier is gebleken dat de eigendomspositie van de kantine en bestuurskamer van
Sportcentrale VIOS Beltrum juridisch niet geregeld was.
Met het aangaan van de overeenkomsten wordt de gemeente eigenaar van de
genoemde ondergronden en repareren wij de eigendomssituatie van de kantine en
de bestuurskamer. De eigendomsoverdracht is voor 14 december 2018 afgerond.

7

Statutenwijziging Stichting Achterhoek VO (222304)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorgenomen
statutenwijziging van Stichting Achterhoek VO.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de voorgenomen
statutenwijzing van Stichting Achterhoek VO. Het betreft aanpassingen op het
gebied van governance (Code Goed Bestuur) en wetgeving over de
samenwerkingsschool.

8

Herziening bestemmingsplan Buitengebied Veldpapendijk 1-3a Beltrum
(206314)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan "Buitengebied, Veldpapendijk 1-3A
Beltrum 2017" gewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Door de gemeenteraad vaststellen van het bestemmingsplan "Buitengebied,
Veldpapendijk 1-3A Beltrum 2017" voor het uitbreiden van Houtzagerij Kolkman
met een opslagruimte voor hout.
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9

Jaarverslag 2017 toezicht en handhaving (168048)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het jaarverslag 2017 toezicht en handhaving vaststellen en ter kennisneming
aanbieden aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Met dit jaarverslag leggen wij rekenschap af over de uitvoering van onze
toezicht- en handhaaftaken in de jaren 2017. De uitkomsten van het jaarverslag
2017 geven ons geen redenen het eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma
2018 aan te passen.

10

Verordening kluswoning lening gemeente Berkelland 2018 (SVnStimuleringslening) (223332)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met de invoering van de Kluswoninglening (SVn
Stimuleringslening).
2. De "verordening Kluswoninglening gemeente Berkelland" vaststellen en
bekendmaken.
3. Overhevelen van € 1.000.000,00 van de voorziening voor de Blijverslening
naar de Kluswoninglening bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse Gemeenten.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor
Kluswoningleningen. Hiermee is het voor eigenaar-bewoners mogelijk om een
verouderde koopwoning in Berkelland op te knappen en te voorzien van een
eigentijds wooncomfort. Dit draagt bij aan het oplossen van de kwalitatieve
mismatch tussen vraag en aanbod, verbetert de verkoopbaarheid van woningen en
draagt bij aan een toekomstbestendige woningvoorraad in Berkelland.

16

Revitaliseren centrum Borculo, Borculo: leef in Borculo (211800)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met de instelling van een taskforce voor het revitaliseren van het
centrum van Borculo en de raad daarvan in kennis stellen.
2. De raad een voorstel doen met betrekking tot het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een taskforce gevormd voor het centrum van Borculo. De taskforce heeft een
voorstel gedaan voor de wijze waarop.

19

Asbestlening bedrijven (123456)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met de invoering van de
Asbestlening voor bedrijven en instellingen (stimuleringslening SVn) en de
‘Verordening asbestlening voor bedrijven en instellingen Berkelland 2018’
vaststellen en bekend maken.
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2. De gemeenteraad verzoeken €1.000.000,00 aan middelen beschikbaar te
stellen voor het verstrekken van Asbestleningen via de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
Samenvatting/kernboodschap
Asbestlening nu ook voor bedrijven en instellingen mogelijk.

