BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

13 november 2018, week 46

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 6 november 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Vaststellen belastingverordeningen 2019 (228692)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de onderstaande belastingverordeningen 2019
vast te stellen:
a. Begraafrechten 2019;
b. Reinigingsheffing 2019;
c. Rioolheffing 2019;
d. Eenmalig riool aansluitrecht 2019;
e. Leges 2019;
f. Onroerende zaakbelastingen 2019;
g. Marktgeld 2019;
h. Toeristenbelasting 2019;
i. Kwijtscheldingsverordening 2019;
2. De onroerende zaakbelastingen-korting voor eigenaren woningen, eigenaren
niet-woningen en gebruikers niet woningen vast te stellen op respectievelijk
0,0182%, 0,0275% en 0,0218% van de WOZ-waarde 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Om de gemeentelijke belastingen en retributies te kunnen heffen, moeten de
belastingverordeningen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

3.b

Beslissing op bezwaar over tegemoetkoming in schade Bleumkeskamp 5 en
Groenloseweg 25a in Ruurlo (212035)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
2. De bezwaren ongegrond verklaren.
3. Het bestreden besluit handhaven onder aanvulling van de motivering zoals
opgenomen in het advies van de Commissie bezwaarschriften van 14
september 2018.
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Samenvatting/kernboodschap
Het college moet een beslissing nemen op het bezwaarschrift van de eigenaar
Bleumkeskamp 5 en Groenloseweg 25a in Ruurlo tegen de afwijzing van de
aanvraag om planschade vergoeding. Het college volgt het advies van de
Commissie bezwaarschriften om de bezwaren ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit te handhaven.
3.c

Buitenplanse afwijking realisatie kippenstal (Kipkesdijk 11 Neede) (221307)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor de vervanging van
een vier stallen door één grote kippenstal en het verhogen van het dak door
terinzagelegging van de aanvraag.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de vier bestaande
schuren te vervangen door één nieuwe schuur en het verhogen van het dak van de
reeds in 2017 vergunde schuur aan de Kipkesdijk 11 in Neede. De aanvraag past
binnen het beleid van de gemeente. Daarom is besloten om de
afwijkingsprocedure te starten. Voor deze aanvraag is wel ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig, dus na de inspraakprocedure wordt
deze gevraagd bij de raad.

3.d

Ontwerpbesluit uitbreiden bedrijfswoning op perceel Meenweg 4 in Beltrum
ter inzage leggen (221081)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor een periode van 6 weken ter
inzage leggen.
2. Na afronding van de ontwerpprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning verlenen, tenzij er tijdens de terinzagelegging
zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Er zijn geen inspraakreacties ingediend. De procedure voor de ontwerp
omgevings-vergunning voor de uitbreiding van de bedrijfswoning aan de Meenweg
4 kan worden gestart.

3.e

Aanvraag om tijdelijke omgevingsvergunning zonnepark aan de
Hoondermaatsweg in Eibergen (214901)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De overeenkomst voor het verhalen van eventuele tegemoetkomingen in
schade sluiten.
2. De overeenkomst voor de landschappelijke inpassing sluiten.
3. De overeenkomst voor de financiële participatie sluiten.
4. De aangevraagde omgevingsvergunning (incl. grote buitenplanse afwijking)
verlenen overeenkomstig het bijgevoegde concept-besluit.
5. Het besluit bekendmaken en meedelen aan de indieners van de zienswijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Kronos BV heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het
realiseren van een zonnepark aan de Hoondermaatsweg in Eibergen. Langs de
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randen van het park komt een landschappelijke inrichting.
4

Aanpassen openingstijden en werken op afspraak (proef) (218684)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met het verruimen van ‘de dienstverlening op afspraak’ vanaf
1 januari 2019.
2. Instemmen met de proef in het aanpassen van de openingstijden van de balie
burgerzaken, op dinsdagmiddag gesloten in plaats van maandagochtend en
KCC alleen bereikbaar via mail en Whatsapp.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland gaat vanaf 1 januari 2019 een proef uitvoeren met
werken op afspraak. Dit om de wachttijden te verkorten. Daarnaast worden de
openingstijden aangepast. Vanaf 1 januari 2019 zullen de balies op
maandagochtend open zijn en zijn ze op dinsdagmiddag gesloten. Dit past beter bij
de wensen van inwoners. Ook telefonisch is de gemeente op dinsdagmiddag dan
niet bereikbaar. Wel kan contact opgenomen worden met de gemeente via
WhatsApp en ander sociale media. We evalueren deze werkwijze tijdens de
proefperiode. Dan besluit de gemeente of de openingstijden definitief gewijzigd
worden per 1 juli 2019 en er overdag op afspraak gewerkt blijft worden.

5

Onderwijshuisvestingaanvragen 2018 (184798, 188381, 188382 en 188479)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De aanvragen van het Assink voor de huur van sportvelden toekennen en
honoreren met een vergoeding van € 1.287,00.
2. De aanvraag van het Assink voor een stichtingskostenvergoeding Spilbroekhal
afwijzen omdat deze kosten voor rekening van het schoolbestuur (conform
richtlijnen VNG) komen.
3. De aanvraag van OPONOA voor vervanging van de verlichting gymzaal
Diekmaat afwijzen omdat deze kosten voor rekening van het schoolbestuur
(Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Berkelland)
komen.
4. De kosten dekken uit het beschikbare budget 2018 ‘huur sportvelden’ 6441
0000/34319 van € 3.200,00.
Samenvatting/kernboodschap
Elk jaar kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor de vergoeding van de
kosten van uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen in het volgende jaar.
Voor 2018 zijn er vier aanvragen ingediend. Hiervan zijn er twee gehonoreerd en
twee afgewezen.

6

Onderwijshuisvestingaanvragen 2019 (208500, 208502, 208503 en 210643)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De aanvragen van het Assink voor de huur van sportvelden toewijzen en
honoreren met € 1.287,00 .
2. De aanvraag van het Assink voor een stichtingskostenvergoeding Spilbroekhal
afwijzen omdat deze kosten voor rekening van het schoolbestuur (conform
richtlijnen VNG) komen.
3. De aanvragen van OPONOA voor vervanging van brandmeld- en
ontruimingsinstallatie afwijzen omdat deze kosten voor rekening van het
schoolbestuur (Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs
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gemeente Berkelland) komen.
4. De kosten dekken uit het beschikbare budget 2019 ‘huur sportvelden’ 6441
0000/34319 van € 3.200,00.
Samenvatting/kernboodschap
Elk jaar kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor de vergoeding van de
kosten van uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen in het volgende jaar.
Voor 2019 zijn er 18 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er twee gehonoreerd en 16
afgewezen.
8

Energie-opwekking in beschermd stads- en dorpsgezicht (227033)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Opdracht geven aan Gelders Genootschap voor het opstellen van een Notitie
welstandsbeleid zonnepanelen.
2. Vanuit het Energie Uitvoeringsprogramma onderzoek ondersteunen naar
collectieve opwekking voor Gelselaar.
Samenvatting/kernboodschap
Gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Ook
Gelselaar wil hier graag een bijdrage aan leveren. Om duidelijkheid te geven wat er
in het beschermde dorpsgezicht mogelijk is, stellen wij een nieuwe Notitie
welstandsbeleid zonnepanelen op. In december 2018 willen we deze Notitie
bespreken met het dorp.

