BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

3 december 2019, week 49

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 25 november 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

ALV AGEM van 27 november 2019
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Instemmen bij het advies bij de agenda van de algemene vergadering van
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij AGEM U.A. (Agem) op
27 november 2019.

3.b

Herinrichtingsplan Alexandrinalaan Borculo (238910)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Vaststellen definitief ontwerp voor herinrichtingsplan Alexandrinalaan.
Samenvatting/kernboodschap
Er ligt nu een breed gedragen inrichtingsplan voor de woonomgeving
Alexandrinalaan. Bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. De
ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt in het nu
vastgestelde inrichtingsplan. Belangrijke aanpassingen zijn de brandduur van de
openbare verlichting en de verplaatsing van een enkele lichtmast. Daarnaast is het
inrichtingsplan zoveel mogelijk klimaatadaptief. In 2020 worden de plannen
uitgevoerd.

3.c

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011,
herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)” (263746)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Instemmen met het Verslag van de ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmings-plan "Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De
Mölle 10-12)".
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.
3. Indiener van de reactie op de hoogte brengen van de procedure.
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Samenvatting/kernboodschap
De bestaande mogelijkheid voor het bouwen van twee vrijstaande woningen aan
De Mölle in Rietmolen wordt uitgebreid met twee twee-onder-één-kapwoningen.
Hiermee wordt voorzien in de vraag naar woningen in Rietmolen. Om deze
uitbreiding en verbreding te kunnen faciliteren, is het nodig om het
bestemmingsplan te herzien. De ingediende reactie heeft niet geleid tot
aanpassing van het plan. Daarom is besloten om de procedure voor de herziening
van het bestemmingsplan te vervolgen met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijke is het aan de gemeenteraad om het
bestemmingsplan wel of niet vast te stellen.
3.d

Herinrichting omgeving Karel Doormanstraat Eibergen (262467)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Sloop voormalige basisschool Sterrenpalet (ook bekend als Willem
Sluiterschool) aan de Huenderstraat in Eibergen.
2. Herinvulling terrein Sterrenpalet en overige ruimte aan de Karel Doormanstraat
met woningen ProWonen.
3. Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor de toevoeging van groen,
parkeerplaatsen en gedeeltelijke herinrichting van de Kareldoormanstraat
Samenvatting/kernboodschap
In de prestatieafspraken (2019) die zijn gemaakt met ProWonen, is afgesproken
dat ProWonen in de Karel Doormanstraat 24 duplexwoningen gaat slopen en 12
(energie neutrale) woningen terug gaat bouwen. Aangezien dit gebied grenst aan
het gebied van het Sterrenpalet is samen met ProWonen gekeken naar een
invulling van het hele gebied. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de
prestatieafspraken, maar ook aan een vergroening van de wijk, het toevoegen van
parkeerplaatsen en een herinvulling voor de grond van het voormalige
Sterrenpalet.

4

Project Erfgoededucatie (265330)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Kennisnemen van het projectplan Erfgoededucatie gemeente Berkelland.
2. Een eenmalige gemeentelijke bijdrage aan Stichting Muziek- en KunstWijs van
€ 7.500 voor het project beschikbaar stellen en dit dekken uit het budget
‘Oudheidkunde’ van het programma ‘Cultuur is van iedereen’.
3. Wethouder H.J. Bosman te machtigen om mee te tekenen voor de
subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie van het rijk.
Samenvatting/kernboodschap
Met het project Erfgoededucatie willen we proberen het cultuurbewustzijn van
leerlingen nog beter te ontwikkelen. Samen met de musea en historische
verenigingen wordt gewerkt aan een betere afstemming van het aanbod op de
leefwereld van kinderen. Het doel is een duurzame verbinding en samenwerking
tussen deze partijen en het Primair Onderwijs te realiseren en daarmee ook de
toekomstbestendigheid van erfgoedaanbieders te vergroten.

5

Personeelshandboek (257783)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bijgaande Personeelshandboek 2020 per 1 januari 2020 vaststellen.
2. De functie van gemeentesecretaris, concernopdrachtgever en griffier per
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1 januari 2020 aanwijzen als een functie waarvoor openbaarmaking van
geregistreerde nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.
3. Besluiten dat geschenken tot het maximum van € 25 vanaf 1 januari 2020
geacht te zijn verkregen met toestemming van de werkgever.
Samenvatting/kernboodschap
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in
werking. De invoering van de Wnra betekent dat vanaf dat moment het private
arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsrelatie tussen de ambtenaar en
overheidswerkgever. De regelingen zijn daarvoor aangepast aan het Burgerlijk
Wetboek, het private arbeidsrecht en de nieuwe Cao Gemeenten. Deze worden
per 1 januari 2020 opgenomen in een Personeelshandboek 2020.
6

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek 9 december
2019 (265351)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Op de vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek:
1. Instemmen met het verslag Algemeen Bestuur vergadering van 24 juni 2019.
2. Kennis nemen van de 2e Bestuursrapportage 2019.
3. Instemmen met begrotingsuitgangspunten 2021.
4. Instemmen met controleprotocol inclusief normenkader voor de
accountantscontrole op de jaarrekening over 2019.
5. Instemmen met Archiefverordening 2019.
6. Instemmen met Governance ketentoezicht en diepgaand administratief
toezicht.
7. Kennis nemen van brief Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur betreffende
de intensivering inzet Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.
Samenvatting/kernboodschap
Wij zijn partner van de Omgevingsdienst Achterhoek. Daarom zijn we uitgenodigd
voor de Algemene Bestuursvergadering op 9 december 2019. Op de agenda staan
zeven punten waarover besloten moet worden. Door op de Algemene
Bestuursvergadering onze stem te laten horen kunnen we invloed uitoefenen op
het beleid van de ODA.

7

Vereenvoudigd Regiemodel kunststof verpakkingsmateriaal (253221)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Deelnemen aan het Vereenvoudigd Regiomodel kunststof verpakkingsmateriaal
van het Afvalfonds Verpakkingen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland blijft verantwoordelijk voor de inzameling van het PMD en
draagt de verantwoordelijkheid voor het sorteren en vermarkten van deze
grondstoffen over aan het Afvalfonds Verpakkingen.

8

Toekomstvisie VNOG (262904)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Zienswijze indienen over de toekomstvisie VNOG.
Samenvatting/kernboodschap
De VNOG heeft in de toekomstvisie omschreven welke mogelijke maatregelen er
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toegepast gaan worden om het financierings te kort bij de VNOG niet verder te
laten oplopen.
9

Vaststellen nieuwe Algemeen plaatselijke verordening 2020 (256531)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De raad voorstellen een nieuwe Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv)
vast te stellen. Deze Apv treedt op 1 februari 2020 in werking.
Samenvatting/kernboodschap
De huidige Apv wordt aangepast. De Apv is een gemeentelijke verordening die we
zelf vaststellen. De basis is het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), maar er staan ook artikelen in die meer toegesneden zijn op onze eigen
situaties. Die zijn herkenbaar aan een *.

10

Verordening Speelautomatenhal Berkelland 2020 vaststellen (265324)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met de Verordening speelautomatenhal Berkelland 2020 en deze ter
vaststelling voorleggen aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
De exploitant van Kings Casino's vraagt om een kleine uitbreiding van zijn casino.
Hij heeft de mogelijkheid om de ruimte naast het casino te huren. Hij wil het aantal
kansspelautomaten verhogen van 35 naar 50 automaten. Daarvoor moet de
verordening Speelautomatenhal Berkelland 2016 worden aangepast door de raad.

