BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

25 juni 2018, week 26
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 19 juni 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Verlenen subsidie BeMO voor 2018 (199887)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Subsidie Berkellandse Muziek Orkesten (Bemo) 2018 overeenkomstig het vorige
maand vastgestelde Beleidskader Muziek-, kunst- en cultuuronderwijs voor een
bedrag van € 75.000,= bij voorschot verlenen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenkomstig het onlangs
vastgestelde Beleidskader muziek-, kunst- en cultuuronderwijs voor 2018 de
subsidie aan Berkellandse Muziek Orkesten (Bemo) op een bedrag van € 75.000,=
vastgesteld. Hierdoor kan muziekinstrumentonderwijs aan leden van de bij de
Bemo aangesloten orkesten worden verzorgd.

4

Van Afval Naar Grondstof, communicatieplan en onderzoek nascheiding
(198810)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Kennisnemen van het onderzoek ‘nascheiding huishoudelijk afval’ en het
communicatieplan ‘Van Afval Naar Grondstof’
2. De gemeenteraad beide documenten toesturen met de conclusie dat het
machinaal nascheiden van ons huishoudelijk afval pas in tweede instantie een
optie is om de VANG-doelstelling te realiseren. Voorlopig is bronscheiding de
beste optie. Er is geen reden om het geamendeerde plan aan te passen.
Mogelijk kan op termijn het nascheiden (als aanvulling op bronscheiding) van
het huishoudelijk afval interessant worden om de VANG-doelstelling te
realiseren.
3. Kennis nemen van de voortgang plan ‘Van Afval Naar Grondstof’
Samenvatting/kernboodschap
Onderzoek toont aan dat bronscheiding van plastic, metaal en drankenkartons
(kortweg PMD) voor Berkelland voorlopig beter is dan (machinale) nascheiding om
de VANG-doelstelling te halen. Op 1 januari 2019 starten we met de nieuwe
manier van inzamelen.

Pagina 2
5

AB-stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 28 juni 2018
(220168)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).

