BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

12 maart 2019, week 11

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 5 maart 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Besluit op bezwaar afgewezen omgevingsvergunning (220149 en 212556)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het primaire besluit in stand laten met inachtneming van het volgende:
1. De bezwaarde in zijn bezwaren ontvangen.
2. De bezwaren ongegrond verklaren.
3. Het advies en het verslag van de commissie bezwaarschriften overnemen.
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
De aanvraag voor de bouw van een woning is afgewezen omdat het een herhaalde
aanvraag betreft. De vorige aanvraag is geweigerd. De commissie
bezwaarschriften komt tot de conclusie dat de aanvraag terecht is afgewezen
omdat er geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Proceskosten
hoeven niet te worden vergoed. Het besluit kan in stand blijven.

3.b

Herziening van het antennebeleid (228100)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen.
2. De beantwoording van de zienswijzen ter kennisname sturen aan de
gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Het ontwerpbeleid voor de plaatsing van antennemasten heeft zes weken ter
inzage gelegen. Tegen het ontwerpbeleid zijn 20 zienswijzen ingediend. De
zienswijzen hebben geleid tot enkele (tekstuele) wijzigingen. De reactie van het
college op de zienswijzen wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd.
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Vergadering Algemeen bestuur Regio Achterhoek 13 maart 2019 (241192)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Over agendapunt 2: Instemmen met het verslag.
2. Over agendapunt 3: Kennisnemen van mededelingen en terugkoppelingen.
3. Over agendapunt 4: Akkoord gaan met het afgeven van een intentieverklaring
voor de structurele financiering van het GrensInfoPunt.
4. Over agendapunt 5: Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en
activiteiten.
5. Over agendapunt 6: Kennis nemen van de stand van zaken Regiodeal.
6. Over agendapunt 7: Kennis nemen van de nieuwe opzet van de begroting en
de uitgangspunten van Berkelland inbrengen in de vergadering van 13 maart
2019.

5

Plan van aanpak promotie/citymarketing/citybranding (241673)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Plan van aanpak, inclusief bestuursopdracht, vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
We gaan Berkelland de komende tijd meer promoten. Daarvoor maken we een
strategisch actieplan. Dit bevat o.a. een sterkte/zwakte-analyse, een
‘Merkpaspoort’(identiteit en positionering van Berkelland) en een Merkroute
(doelen en acties). We maken dit plan op basis van onderzoek en interviews met
de stakeholders (betrokkenen).

6

Vergadering Algemeen Bestuur P10 van 13 maart 2019 (241431)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Over agendapunt 6: Instemmen met het vaststellen van het jaarverslag.
2. Over agendapunt 7: Instemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2018.
3. Over agendapunt 8: Instemmen met de vaststelling van de strategische
agenda 2019-2023.
4. Over agendapunt 9: Kennis nemen van het Uitvoeringsprogramma.
5. Over agendapunt 10:
5.1 Instemmen, gelezen het Memo “Versterking P10 netwerkorganisatie”, met
de daar beschreven werkwijze en ondersteuning met de kanttekening dat
nog bekeken moet worden waar bijstelling van de ambitie kan leiden tot
lagere contributieverhoging.
5.2 Instemmen met vaststellen van de begroting.
5.3 Instemmen met de contributieverhoging met ingang van 1 januari 2020 op
€ 9.000,6. Over agendapunt 11: Kennisnemen van de uitvoering van de programmalijn
Samenspel met de Stad en samenwerking Platform 31.
7. Over agendapunt 12: Akkoord gaan met het voorstel voor toetreding en
wijziging van de statuten.
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Bomenverordening 2019 (240098)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Bomenverordening 2019 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is de
bomenverordening “Omgevingsverordening bijzondere bomen en - groene
structuren 2010” herzien. Wij stellen de gemeenteraad voor om een nieuwe
bomenverordening vast te stellen waarmee wordt aangesloten op de systematiek
en terminologie van de Wet natuurbescherming. De nieuwe titel van de
verordening is ‘Bomenverordening 2019’.

9

Extra laadpalen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis Berkelland
(240087)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Vijf extra laadpalen plaatsen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis Berkelland
in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid
en energie. We zien een toenemende behoefte aan laadpalen voor elektrische
auto’s op het parkeerterrein bij het gemeentehuis in Borculo. Daarom plaatsen we
er naast de twee bestaande laadpalen nog vijf laadpalen bij.

