BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

22 mei 2018, week 21
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 15 mei 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Asbestlening (217169)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met de invoering van de
Asbestlening en de ‘verordening asbestlening gemeente Berkelland’ vast te
stellen en bekend te maken.
2. De gemeenteraad verzoeken €1.000.000 ,- aan middelen beschikbaar te
stellen voor het verstrekken van Asbestleningen via de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, uit de algemene
reserve.
Samenvatting/kernboodschap
In 2024 gaat een verbod op het hebben van een asbestdaken gelden. Bij het
huidige saneringstempo is alle asbest waarschijnlijk pas in 2044 verwijderd. Het is
dus noodzakelijk dat er een versnellingsaanpak komt om in 2024 als Berkelland
asbestvrij te zijn.

3.b

Aanleg van een onverhard pad in een bos en herstel van een sloot (176952)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg
van een onverhard pad in een bos en herstel van een sloot;
2. na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om mee te werken aan
de aanleg van een onverhard pad in een bos en de verbetering van een sloot,
gelegen achter Rode Slatweg 3 in Rekken. Er is sprake van een goede ruimtelijke
ordening en herplant is verzekerd doordat hiervoor voorwaarden zijn opgenomen in
de vergunning. Daarom wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten
en, op voorwaarde dat geen zienswijzen binnenkomen, de aangevraagde
vergunning te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan.
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3.c

Herziening bestemmingsplan Buitengebied, Veldpapendijk 1-3A in Beltrum
(206314)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.
Samenvatting/kernboodschap
Starten van de ontwerpbestemmingsplan procedure voor het plan van Houtzagerij
Kolkman, Veldpapendijk 1-3A in Beltrum voor het uitbreiden van het bedrijf met
een opslagruimte voor hout.

3.d

Subsidieverlening maatwerk dorps- en Kulturhuizen 2018 (180519)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Subsidie verlenen aan dorps- en Kulturhuizen in Geesteren, Haarlo, Beltrum,
Gelselaar, Noordijk en Rietmolen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om subsidie te verstrekken
aan 6 dorps- en kulturhuizen. Daarbij is verzocht om voorwaarden te stellen aan de
subsidieverlening. In de beschikkingen zijn voorwaarden opgenomen over
verzorgen onderhoud gebouwen, exploitatieverbetering en mogelijkheden te
creëren om activiteiten te ontwikkelen die voorzien in de behoefte van de
gemeenschap. Jaarlijks moeten de dorpsbesturen verantwoording afleggen
voordat de subsidie wordt vastgesteld. In totaal gaat het om € 60.750,- structurele
subsidie en € 154.500,- incidentele subsidie.

4

Begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria
Twente (OLCT) (215453)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Kennisnemen van de begroting 2019 van de OLCT en de raad voorstellen geen
zienswijze in te dienen.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland stemt in met de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente.

5

Voorjaarsnota 2018 (216227)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De voorjaarsnota 2018 aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
Het college biedt de Raad de voorjaarsnota 2018 aan. De voorjaarsnota laat een
voordeel zien van € 314.423. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve
Herstructurering.
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Volmacht ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Berkeln 2018-2020
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen
de leadpartner en de projectpartners voor het Interreg V A-project “berkeln
2018-2020”;
2. De burgemeester verleent volmacht aan mevrouw H.B. Scheeringa om de
samenwerkingsovereenkomst tussen de leadpartner en de projectpartners voor
het Interreg V A-project “berkeln 2018-2020” te ondertekenen op 28 mei 2018
te Stadtlohn.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten Zutphen, Lochem, Berkelland en het Waterschap Rijn en IJssel
werken samen aan de economische ontwikkeling langs de Berkel. De ambitie is
om langjarig samen te werken met de Duitse gemeenten Billerbeck, Coesfeld,
Gescher, Vreden en Stadtlohn. De samenwerking moet gestructureerd
vormgegeven worden. Hiervoor is een Interreg V A-aanvraag in voorbereiding. Het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van een
INTERREG-project is verplicht. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2018. Omdat de
collegeleden op 28 mei verhinderd zijn, is een gemachtigde nodig.

