BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

7 juli 2020, week 28

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M. van der Neut, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
C. van Hoeve, loco-gemeentesecretaris

Afwezig

M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 30 juni 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Waardebepaling erfpacht woonpercelen Borculo (54037)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De notitie "Methodiek van waardebepaling bloot eigendom erfpacht
woonpercelen Borculo" vaststellen.
2. De betreffende erfpachters uitnodigen voor een individuele toelichting op de
methodiek en de uitkomst in hun situatie.
Samenvatting/kernboodschap:
In Borculo zijn er nu nog 15 woningen die gebouwd zijn op percelen grond die in
de jaren ’50-’60 in erfpacht zijn uitgegeven. Volgens de opgestelde akten mogen
de erfpachters de grond van de gemeente kopen. De waardering van gronden die
belast zijn met het recht van erfpacht is ingewikkeld en levert soms discussie op.
De gemeente heeft nu een methodiek opgesteld om te komen tot een redelijke
wijze van waardebepaling. Deze methodiek is gebaseerd op objectieve informatie
uit de WOZ administratie, de Basis Administratie Gebouwen en normtabellen van
het Nederlands Bouwkosten Instituut. Deze waardebepaling dient met ingang van
2020 als handreiking voor erfpachters die het bloot eigendom van het perceel
wensen aan te kopen. De erfpachters kunnen, net als voorheen, ook kiezen voor
taxatie door drie deskundigen.

3.b

Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning “Eibergen, J.W.
Hagemanstraat 30-32 (2020)” (4715)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Instemmen met het Verslag van de ter inzage legging van het voorontwerpomgevingsvergunning "Eibergen, J.W. Hagemanstraat 30-32 (2020)".
2. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen.
3. Indiener van de reactie op de hoogte brengen van het verslag en verdere
procedure.
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Samenvatting/kernboodschap:
Met een aanvraag omgevingsvergunning is gevraagd om een nieuw pand op te
richten met daarin 4 appartementen aan de J.W. Hagemanstraat 30-32 in
Eibergen. De aanvraag past binnen de “Structuurvisie Eibergen Wonen 2015”. Er
is een inspraakreactie geweest, maar die heeft niet geleid tot aanpassing van het
plan. Daarom wordt de afwijkingsprocedure vervolgd door de terinzagelegging van
de ontwerp-omgevingsvergunning. Als er geen zienswijzen worden ingediend,
wordt de aangevraagde omgevingsvergunning verleend.
3.c

Organisatorische inbedding van het CLM en projectorganisatie regionale
samenwerking Sociaal Domein Achterhoek (32355)
Portefeuillehouder M. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het principebesluit om de projectorganisatie regionale
samenwerking Sociaal Domein Achterhoek en het contract –en
leveranciersmanagement (CLM) organisatorisch onder te brengen bij de
gemeente Doetinchem.
2. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers Oude IJsselstreek en
Doetinchem, opdracht geven de nadere implementatie uit te werken richting
een reële overgangsdatum waarbij gekoerst wordt op 1 januari 2021.
Samenvatting/kernboodschap:
Al een aantal jaren, vanaf de decentralisaties medio 2015, werken de
Achterhoekse gemeenten samen binnen het sociaal domein. In 2019 heeft een
regionale evaluatie plaatsgevonden. Eén van de aanbevelingen is om de regionale
projectorganisatie en het contract –en leveranciersmanagement (CLM)
organisatorisch bij één entiteit onder te brengen. Met dit voorstel nemen de
Achterhoekse gemeenten een principebesluit dit te gaan doen bij de gemeente
Doetinchem. De komende periode wordt de implementatie hiervoor uitgewerkt
waarbij gekoerst wordt op een overgang per 1 januari 2021.

4

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Achterhoek 8 juli 2020 (55214)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Ten aanzien van agendapunt 3: Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en
activiteiten.
Ten aanzien van agendapunt 4: Instemmen met het voorstel om:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2019;
2. in te stemmen met het toevoegen van het jaarresultaat aan het
investeringsfonds;
3. het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen;
Ten aanzien van agendapunt 5: Instemmen met het controleprotocol voor
jaarrekening 2020;
Ten aanzien van agendapunt 6: Instemmen met het voorstel om de
programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen en
daarmee de bijdrage voor 2021 voor bestaand beleid vast te stellen op € 6,83 per
inwoner voor gemeenten en € 2,11 voor de provincie;
Ten aanzien van agendapunt 7: instemmen met het voorstel om
1. Kennis te nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met april
2020.
2. In te stemmen met de 1e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2020;
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Ten aanzien van agendapunt 8: Akkoord gaan met de voorliggende vijf projecten
en de voorgestelde financiering;
Ten aanzien van agendapunt 9: instemmen met het vaststellen van het verslag.
5

Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland 9 juli 2020
(61396)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken van de vergadering van
het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost
Gelderland op 11 april 2019.

6

Preventieakkoord
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het ondertekenen van het preventieakkoord.
2. Wethouder van Haaren mandateren om de intentieverklaring te ondertekenen.
Samenvatting/kernboodschap
Als gemeente Berkelland ondertekenen wij het Preventie-akkoord ‘Gezondheid en
Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030’. Daarvoor volgt in juli een gezamenlijk
digitaal ondertekenmoment. Een hoge inzet op preventie de komende jaren is
nodig om de gezondheidszorg in de Achterhoek voor alle inwoners bereikbaar en
betaalbaar te houden. Preventie betekent dat ingesleten gedragspatronen, die een
gezond leven in de weg staan, doorbroken worden. Dit kan alleen gerealiseerd
worden als veel partners uit uiteenlopende domeinen samenwerken. Met het
ondertekenen van het preventie-akkoord spreken wij de intentie uit om als
gemeente actief aan preventie bij te dragen.

