BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

26 januari 2021, week 4

Aanwezig J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M. van der Neut, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
G.P.L ter Denge, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
Afwezig
Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 19 januari 2021
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

4

Benoeming loco secretarissen (122307)
Portefeuillehouder J.H.A van Oostrum
Besluit
1. De heer G. Koudijs aanwijzen als eerste locosecretaris
2. De heer R.W.R.M. Speck als tweede locosecretaris aanwijzen.
3. Eerdere aanwijzingen intrekken.
Samenvatting/kernboodschap
In elke gemeente moet een gemeentesecretaris zijn. Om onder andere in
vakantietijd en bij ziekte en bij andere redenen van verhindering in die functie te
kunnen voorzien, moeten er locosecretarissen worden aangewezen. Er zijn nu
twee locosecretarissen, zodat er altijd iemand beschikbaar is.

5

College voorstel circulaire aanbesteding catering
(124253)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Kennis nemen van de circulaire aanbesteding catering en goedkeuren van de
offerteaanvraag "Catering bedrijfsrestaurant, gemeente Berkelland, 2020".
Samenvatting/kernboodschap
Het contract met de huidige leverancier van de catering van het bedrijfsrestaurant
is afgelopen. De gemeente Berkelland besteedt daarom de catering aan. Omdat
dit de eerste circulaire aanbesteding is, hebben we er een pilot van gemaakt,
waarbij we worden ondersteund door Bureau KplusV.
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6

Landelijk convenant vroegsignalering (125715)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1.
Instemmen met aansluiting bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering.
2.
De overeenkomst behorende bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering
te ondertekenen middels het digitale ondertekenproces.
3.
Wethouder G.J. Teselink te mandateren om de overeenkomst behorende
bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering te ondertekenen namens het
College.
4.
Het Lokale Convenant Vroegsignalering te handhaven, tenzij één van de
huidige convenantpartners hier bezwaar tegen heeft.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland sluit zich aan bij het Landelijk Convenant
Vroegsignalering. Hierdoor ontvangen wij ook betalingsachterstanden van
landelijke signaalpartners.

7

Vergadering AB Regio Achterhoek 27 januari 2021 (124253)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Ten aanzien van agendapunt:
• 2 Akkoord gaan met het vervolgproces evaluatie;
• 3 Bespreken invulling vacature Achterhoek Board;
• 4 Instemmen met de 1e wijziging begroting 2021;
• 5 a. Instemmen met het uitwerken van de programmabegroting 2022 op
basis van deze
beleids- en financiële kaders.
• 5 b. Kennis nemen van het procedurevoorstel;
• 6 Akkoord gaan met de Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek
2021, de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 en de volgende
documenten ten behoeve van de uitvoering:
* Aanvraagformulier Projecten Achterhoek Visie 2030 (deel I en II)
* Beoordelingsmatrix Regio Deal Achterhoek
* Rapportagemodel projecten Achterhoek Visie 2030;
• 7 Akkoord gaan met het Algemeen Plafondbesluit 2021;
• 8 Akkoord gaan met:
1. De gevraagde bijdrage uit de Regio Deal van € 50.000,-- beschikbaar te
stellen.
2. De resterende gevraagde bijdrage € 10.000,-- te financieren uit het
Investeringsfonds.
3. Het project bij positief besluit in twee tranches toe te kennen, namelijk
een verkennende fase en een uitvoeringsfase
• 9 instemmen met het voorstel en kennisnemen van lobby gerelateerde
zaken en activiteiten;
• 10 instemmen met het voorstel en het verslag van 30 september 2020
vaststellen.
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8

Verantwoording zelfevaluatie Basisregistratie Personen BRP 2020 (123745)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Bestuursrapportages zelfevaluatie BRP en ENSIA BRP vaststellen voor het jaar
2020
Samenvatting/kernboodschap
Gemeenten zijn belangrijke bronhouders van een aantal landelijke
basisregistraties waaronder de BRP. De kwaliteit daarvan en werkprocessen
moeten voldoen aan bepaalde normen. In 2020 voldoen we ruimschoots aan die
norm.
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