BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

24 september 2019, week 39

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 17 september 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Niet verlengen overeenkomst met Zorg-Lokaal voor 2020
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Opzeggen overeenkomst met Zorg-Lokaal per 1 januari 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland beëindigt de huidige overeenkomst met Zorg-Lokaal voor
het afnemen van het online Portaal voor de vouchers. In oktober besluit het college
over de voucherregeling mantelzorg in 2020. Eén van de mogelijkheden voor 2020
is dat we vanaf dat jaar niet langer de diensten van Zorg-Lokaal afnemen. Om
deze mogelijkheid open te houden, is het van belang de overeenkomst met ZorgLokaal op tijd op te zeggen.

3.b

Beschikbaar stellen wooneenheden pilot Oudestraat Neede (199121)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
In het kader van de pilot Transformatie Oudestraat Neede twee wooneenheden
beschikbaar stellen voor de herontwikkeling van pand Oudestraat 22-24 en één
voor het pand Oudestraat 97a-97b.
Samenvatting/kernboodschap
Om de leefbaarheid in de Oudestraat in Neede te verbeteren is de pilot
Transformatie Oudestraat Neede gestart. Het percentage leegstaande
winkelpanden is erg hoog en zal de komende jaren verder toenemen.
Transformatie is gewenst. Het effect van het beschikbaar stellen van deze 3 extra
wooneenheden is dat in deze panden leegstand wordt voorkomen en dat kwaliteit
aan de straat wordt toegevoegd omdat er in ruil voor het verkrijgen van extra
wooneenheden kwalitatieve eisen worden gesteld.
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Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019 (199121)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019 vaststellen, inclusief
aanvraag- en gereedmeldingformulier subsidie aanpak gevels Oudestraat Neede.
Samenvatting/kernboodschap
Gemeente Berkelland start met een gevelfonds voor de Oudestraat in Neede.
Ondernemers en pandeigenaren kunnen een subsidieaanvraag indienen met als
doel (historische) panden een betere uitstraling te geven.

3.d

Subsidieregeling gevelfonds winkelcentrumgebied Eibergen 2019 (223965)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De subsidieregeling gevelfonds winkelcentrumgebied Eibergen 2019 vaststellen,
inclusief aanvraag- en gereedmeldingformulier subsidie aanpak gevels centrum
Eibergen.
Samenvatting/kernboodschap
Ondernemers en pandeigenaren kunnen een subsidieaanvraag indienen met als
doel (historische) panden in het centrum van Eibergen een betere uitstraling te
geven en het straatbeeld te verbeteren. Een betere uitstraling en straatbeeld
draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Eibergen voor
ondernemers, inwoners en toeristen.

3.e

Besluit op bezwaar (249831)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren en het bestreden besluit
handhaven.
Samenvatting/kernboodschap
Wij hebben een last onder dwangsom opgelegd om af te dwingen dat een illegale
bewoning wordt beëindigd. Bezwaarde heeft verzocht om verlenging van de
begunstigingstermijn. Deze heeft hij gekregen, maar hij heeft hier vervolgens
bezwaar tegen gemaakt, omdat hij een langere termijn wenst. De commissie
bezwaarschiften adviseert het verlengingsbesluit in stand te laten en niet verder te
verlengen. Het advies van de commissie nemen wij over.

4

Bestuurlijke samenwerking drinkwatervoorziening (245953)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Instemmen met de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst voor het
“Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Gelderland
2019-2025”.
2. Wethouder Bosman mandateren de overeenkomst te ondertekenen.
Samenvatting/kernboodschap
De provincie, Vitens LTO, waterschappen en gemeenten in Gelderland sluiten een
samenwerkingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst
schoon drinkwater uit de kraan krijgen. In Berkelland gaat het om de twee
bestaande waterwinlocaties Haarlo Olden Eibergen en Noordijk.
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Vergadering AB Regio Achterhoek 25 september 2019 (259241)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
- Ten aanzien van agendapunt 3: instemmen met het verslag;
- Ten aanzien van agendapunt 4: Kennis nemen van de lobby gerelateerde
zaken en activiteiten;
- Ten aanzien van agendapunt 5: kennis nemen van de informatieve memo op
de agenda van de Achterhoek Raad van 23 september;
- Ten aanzien van agendapunt 6: instemmen met het voorstel om:
1. De provincie te verzoeken de gevraagde bijdrage (€ 256.549) uit de
gebiedsopgave beschikbaar te stellen voor het project de Steck;
2. De gevraagde bijdrage van € 256.549 (25%) uit de Regio Deal beschikbaar
te stellen.
- Ten aanzien van agendapunt 7: Kennis nemen van de uitkomsten van de
interne controle;
- Ten aanzien van agendapunt 8: Instemmen het voorstel om:
1. de bestuursopdracht Grensoverschrijdende samenwerking vast te stellen;
2. Achterhoek bestuurders uit de thematafels voor te dragen voor benoeming
in de EUREGIO-commissies;
3. De Duitsland-coördinatoren voor te dragen als plaatsvervangend lid voor
de Achterhoek.
- Ten aanzien van agendapunt 9: Instemmen met het voorstel om akkoord te
gaan met het ondertekenen van het convenant financiering GrensInfoPunt
EUREGIO en daardoor een jaarlijkse bijdrage van €15.533 aan het GIP te
leveren. Met het ondertekenen gaat de Regio akkoord met het opnemen van
de jaarlijkse bijdrage in haar begroting. De bijdrage aan het GIP niet te
financieren uit het budget voor grensoverschrijdende samenwerking, maar
alsnog elders budget hiervoor te vinden.
- Ten aanzien van agendapunt 10:
1. Instemmen met de algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten
Achterhoek Visie 2030;
2. Kennis nemen van de documenten ten behoeve van de aanvraag en
verantwoording van subsidies voor projecten Achterhoek Visie 2030.
- Ten aanzien van agendapunt 11: Instemmen met de voorgestelde
vergaderfrequentie en tussentijdse mailrondes aan AB leden, mits de via de
mail gevraagde goedkeuringen wel het normale proces kunnen doorlopen,
namelijk via het college met een ambtelijk advies.

6

Programmabegroting 2020
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De begroting 2020 met bijbehorend dekkingsplan aanbieden aan de
gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
De begroting sluit met een tekort van € 920.000. We bieden de begroting aan met
een dekkingsplan van ruim € 1.000.000.

