BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

10 december 2019, week 50

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
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 3 december 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

4

Algemene vergadering van Aandeelhouders Twence Holding B.V. van
12 december 2019 (265233)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Twence Holding B.V.
1.1 Instemmen met het verslag algemene vergadering van aandeelhouders
(hierna AvA) van 25 april 2019.
1.2 Instemmen met Strategisch beleidsplan Twence 2020 – 2023.
1.3 Instemmen met vervolgproces verlenging leverings- en
verwerkingscontract huishoudelijk afvalstoffen.
1.4 Instemmen met statutenwijziging Twence Holding B.V. aangaande
samenstelling raad van commissarissen en voorstel herbenoeming
commissaris.
1.5 Instemmen benoeming commissaris Twence Holding B.V.
1.6 Instemmen met statutenwijziging Twence Holding B.V. aangaande
overdracht B-aandelen.
1.7 Volmacht te verlenen aan de heer G.J. Teselink om de gemeente
Berkelland te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van Twence Holding B.V. op 12 december 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Wij zijn aandeelhouder van Twence Holding B.V.. Daarom zijn we uitgenodigd voor
de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Op de agenda staan zes punten
waarover besloten moet worden. Door op de Algemene vergadering van
Aandeelhouders de stem te laten horen kunnen we invloed uitoefenen op het
beleid van Twence.

5

AB-VNOG vergadering 12 december 2019 (661)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).
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Geactualiseerd handelingskader PFAS-normen (263408)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Kennisnemen van de aanpassing (verhoging) van de PFAS-normen voor het
landelijk gebied.
Samenvatting/kernboodschap
Op 1 december 2019 heeft het Rijk het geactualiseerde handelingskader PFASnormen gepubliceerd. Het aanpassen van de PFAS normen heeft geen
onaanvaardbare risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Met deze
verhoogde PFAS-normen kan het grondverzet op een verantwoorde wijze in onze
regio weer vlot getrokken worden.

7

2e wijziging Leidraad Invordering 2019 en de Leidraad Invordering 2020 (644)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vaststellen 2e wijziging van de Leidraad Invordering 2019.
2. Vaststellen Leidraad Invordering 2020
Samenvatting/kernboodschap
De Leidraad Invordering gemeentelijke belasting 2019 en 2020 zijn geactualiseerd.
De uitvoering van deze regeling wordt gedaan door het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente.

8

Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030; kaderstelling (246489)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De raad vragen in te stemmen met de kaders voor de Cultuur- en Erfgoedvisie
2020-2030.
Samenvatting/kernboodschap
We gaan een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie maken. Vanuit de bestuursopdracht
zijn al kaders gesteld voor het proces. De raad heeft daarbij kaders geformuleerd
waaraan de nieuwe visie in ieder geval moet voldoen. De kaders zijn:
− De bibliotheek voert de wettelijke taken uit en voert de vijf functies zo goed
mogelijk uit. Daarbij geeft ze extra aandacht aan laaggeletterdheid en
leesbevordering.
− Een lokale omroep biedt een gebalanceerd aanbod tussen journalistiek en
vermaak.
− Het aanbod aan cultureel erfgoed is een goede mix van verbinden, ontwikkelen
en vermaak.
− Het totale aanbod aan culturele evenementen moet zoveel mogelijk mensen
aanspreken.
− Het huidige structurele budget voor cultuur is leidend, maar verschuivingen
daarbinnen zijn mogelijk. Daarnaast is er incidenteel budget beschikbaar voor
de toekomstbestendigheid/lastenverlichting van culturele verenigingen.
− Elke basisschoolleerling komt in aanraking met kunst, cultuur en muziek.
− De doorlooptijd van het visietraject is maximaal 8-10 maanden gerekend vanaf
het raadsbesluit over de kaders.
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Berkelland in Balans toetsingscriteria (255125)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De raad voorstellen:
− Toetsingscriteria voor ombuigingsideeën vast te stellen.
− Richting te geven aan de onderwerpen die met de samenleving worden
uitgewerkt.
Samenvatting/kernboodschap
In het proces Berkelland in Balans zoeken we naar het antwoord op de vraag hoe
de gemeente Berkelland ook in de toekomst financieel gezond blijft. We zoeken
naar een bedrag van € 3,5 miljoen. Afgesproken is dat de gemeenteraad in januari
een besluit neemt over:
− Toetsingscriteria.
− Thema’s die met de samenleving verder worden uitgewerkt.
49% van de inwoners die hebben meegedaan met de enquête van november
hebben aangegeven graag te willen dat de gemeente hen voor de verdere
uitwerking opnieuw raadpleegt/ om advies vraagt.

