BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

5 november 2019, week 45

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 29 oktober 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning kappen (211543 en 214231)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het advies en verslag van de commissie bezwaarschriften overnemen.
2. Het primaire besluit in stand laten onder aanvulling van het volgende:
Aan de omgevingsvergunning alleen de herplantverplichting opnemen van 5
zomereiken, waarbij deze herplantverplichting moet worden uitgevoerd
conform het beoordelingsformulier kapaanvraag van 29 maart 2019.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen een verleende omgevingsvergunning voor de kap van bomen is bezwaar
aangetekend. De opgelegde herplantverplichting is onevenredig groot. De
herplantverplichting wordt in het besluit op bezwaar gewijzigd in 5 zomereiken.

3.b

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning zonnepark Batendijk Haarlo
(244969)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De aangevraagde omgevingsvergunning (incl. grote buitenplanse afwijking)
verlenen overeenkomstig het bijgevoegde besluit.
2. Uw besluit bekend maken en meedelen aan de indieners van de zienswijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Zonnig Batendijk B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw
van een zonnepark van bruto circa 8,6 ha aan de Batendijk in Haarlo. Deze
aanvraag past niet in het bestemmingsplan, vandaar dat een aparte procedure
wordt gevolgd. Van 31 juli tot en met 10 september 2019 lag het ontwerpbesluit ter
inzage. Hierop zijn vier reacties gekomen die we hebben beantwoord in de
zienswijzennota. Deze geven geen aanleiding om van vergunningverlening af te
zien. De volgende stap in de procedure is het verlenen van de
omgevingsvergunning.
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3.c

Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom (266664)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaren.
2. Het besluit van 18 april 2019 in stand te laten, onder aanvulling van de
motivering zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een dwangsom opgelegd om af te dwingen dat de nodige maatregelen na een
asbestbrand werden getroffen. Betrokkene heeft bezwaar ingediend en hierover is
advies uitgebracht door de commissie bezwaarschriften. Wij nemen nu een besluit
op bezwaar. Het primaire besluit blijft, met aanpassingen, in stand.

3.d

Besluit op bezwaar opleggen stilleggen bouw (252441)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Het besluit van 20 mei 2019 in stand laten, onder aanvulling van de motivering
zoals verwoord in het advies van de commissie bezwaarschriften.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een bouw stilgelegd, omdat werd gebouwd in afwijking van de vergunning.
Betrokkene heeft bezwaar ingediend en hierover is advies uitgebracht door de
commissie bezwaarschriften. Wij nemen nu een besluit op bezwaar. Het primaire
besluit blijft, met een aanvullende motivering, in stand.

3.e

Parapluherziening ondergeschikte detailhandel op de bedrijventerreinen
(245076)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Instemmen met de beoordeling van de ingediende inspraakreacties.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan wijzigen met de voorgestelde aanpassingen.
3. Het bestemmingsplan "Berkelland, parapluherziening ondergeschikte
detailhandel 2019” in ontwerp ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Op onze bedrijventerreinen is ondergeschikte detailhandel niet rechtstreeks
mogelijk. De afwijkingsbevoegdheid is nu te beperkt. De bestemmingsplannen
worden daarom nu herzien. Ondergeschikte detailhandel wordt toegestaan voor
20% van de bedrijfsvloer-oppervlakte met een maximum van 100 m². De
ingediende inspraakreacties leiden niet direct tot aanpassingen van het
voorontwerp. Wel is de afwijkingsbevoegdheid eruit gehaald. Deze wordt niet meer
noodzakelijk geacht en zorgt alleen voor onduidelijkheid. De procedure voor de
herziening van het bestemmingsplan wordt nu vervolgd met het ter inzage leggen
van een ontwerp.

4

1e bestuursrapportage SDOA 2019 (263014)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voorstellen de volgende zienswijze op de tweede
begrotingswijziging 2019 naar voren te brengen:
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-

Naar vermogen deelnemen aan de samenleving vindt bij voorkeur plaats
door betaald werk. In de huidige conjunctuur zien wij dat er veel vraag naar
personeel is. Wij rekenen erop dat SDOA zich maximaal inzet om de
uitstroompercentage van 4% te realiseren.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze naar voren te brengen op
de eerste begrotingswijziging 2020.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is
opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de
Participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die SDOA biedt richt zich op de
ondersteuning van werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van
uitkeringen voor levensonderhoud, uitvoering van (nieuw)beschut werk, het
verstrekken van bijzondere bijstand en de minimaregeling. Op grond van de
gemeenschappelijke regeling SDOA wordt de gemeenteraad gevraagd een
zienswijze mee te geven aan het Algemeen Bestuur van SDOA.
5

Vergadering algemeen bestuur Regio Achterhoek van 6 november 2019
(262529)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
- Ten aanzien van agendapunt 3: instemmen met het verslag.
- Ten aanzien van agendapunt 4: kennis nemen van de lobby gerelateerde
zaken en activiteiten
- Ten aanzien van agendapunt 5: bespreken memo en standpunt innemen dat
we geen vergoeding voorstaan voor deelname aan de Achterhoek Raad.
- Ten aanzien van agendapunt 6 het programma voor de college tweedaagse
scherper krijgen wat betreft doel en boodschap.
- Ten aanzien van agendapunt 7:
1. Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met
augustus 2019.
2. Instemmen met de 2e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2019.
- Ten aanzien van agendapunt 8: instemmen met het voorstel, onder
voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad.
- Ten aanzien van agendapunt 9: akkoord gaan met de volgende vier projecten:
1. Ontwikkeling De Marke tot onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor
kringlooplandbouw.
2. Ontwikkeling Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
(VKA).
3. Kunstmestvrije Achterhoek als fundament kringlooplandbouw.
4. Inhoudelijke aansturing en procesbegeleiding programmalijn Fijnmazige
bereikbaarheid.
- Ten aanzien van agendapunt 10: Instemmen met het voorstel om:
1. De provincie te verzoeken de gevraagde bijdragen uit de Gebiedsopgave
beschikbaar te stellen voor de projecten Grensland College (€ 400.000) en
Groene Leerkenniswerkplaats (€ 289.308).
2. De gevraagde bijdragen uit de Regio Deal beschikbaar te stellen:
o Grensland College: € 1.184.413 (30 %)
o Groene Leerkenniswerkplaats: € 289.308 (25%)

6

Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het
sociaal domein (262759)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Instemmen met het advies van het onderzoeksbureau Radar om te kiezen voor
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model 2.
2. Het implementatieplan ‘Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk
en inkomen voor het sociaal domein’ vaststellen.
3. Aan de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het advies van Radar om
te kiezen voor model 2 en het implementatieplan ‘Samen aan het stuur’, één
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein.
Samenvatting/kernboodschap
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gemeenten (Berkelland, Oost Gelre en
Winterswijk) en Werkbaan Oost (WBO) willen een doorlopende ontwikkellijn
creëren met een compleet en samenhangend aanbod voor de gehele doelgroep
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze visie realiseert het traploos af- en
opschalen tussen (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk en betaald werk.
Dat kan het best gedaan worden door één uitvoeringsorganisatie, dat inhoudt dat
er een fusie komt van SDOA en Werkbaan Oost. Daarnaast gaat de intake
plaatsvinden bij de gemeente. Van daaruit wordt met een integrale blik het vervolg
voor de inwoner bepaald. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe
uitvoeringsorganisatie gerealiseerd.
7

Lidmaatschap ODA werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen (258975)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het voornemen tot aansluiting van de Omgevingsdienst
Achterhoek bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO).
Samenvatting/kernboodschap
De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het voornemen om aan te sluiten bij de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

8

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR
ODA) (258975)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De voorgestelde wijzigingen voor de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Achterhoek aan te nemen en vast te stellen onder
voorbehoud van toestemming van de Raad.
2. De gemeenteraad om toestemming te vragen ten aanzien van het voornemen
om tot vaststellen van de wijzigingen over te gaan.
Samenvatting/kernboodschap
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om de wijzigingen voor de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.
Voordat het college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde
wijzigingen ter toestemming voorgelegd worden aan de raad.
Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse
omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn
er twee verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot deze wijziging van de
gemeenschappelijke regeling. Ten eerste is de definitie van complexe taken
verduidelijkt en meer in overeenstemming gebracht met de werkwijze in de praktijk.
Deze definitie is van belang voor de verdeling van taken binnen het Gelderse
stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland in november 2017 besloten de provinciale
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vergunningverlening te centreren om de kwaliteit en efficiency te verbeteren.
Vanwege het specialisme van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is
ervoor gekozen om daar deze taken neer te leggen. Daarnaast worden enkele
andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling.
Onderdeel hiervan is het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een
rechtspersoon kan oprichten of hierin kan deelnemen.
9

Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap
(247163)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar
maken aan het Algemeen Bestuur van de SDOA ten aanzien van het oprichten
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om
dienstverbanden in het kader van Nieuw Beschut Werk vanaf 1 april 2020
onder te brengen.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van de (beoogde) naam:
Slinge Werkt! Bv.
Samenvatting/kernboodschap
De taken en bevoegdheden over beleid en uitvoering van de Participatiewet zijn
aan de SDOA gedelegeerd. Het Algemeen Bestuur is voornemens een besloten
vennootschap op te richten zodat dienstverbanden Nieuw Beschut Werk
aangeboden kunnen worden. Het Algemeen Bestuur van de SDOA is slechts
bevoegd tot oprichting van en de deelname in stichtingen, maatschappen,
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden
geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Een dergelijk besluit
kan niet eerder worden genomen dan nadat de gemeenteraden in de gelegenheid
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te
brengen.

10

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink (246008)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De gemeenteraad het volgende voorstellen:
1.1 Een krediet van € 2.710.027,- beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van
het schoolgedeelte voor Integraal kindcentrum (IKC) het Simmelink, die
voldoet aan de eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
1.2 Een krediet van € 424.226,- beschikbaar stellen voor de voorfinanciering
van de nieuwbouw van de kinderopvang van IKC het Simmelink, die
voldoet aan de eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
1.3 Een krediet van € 1.116.542,- beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van
de gymzaal voor IKC het Simmelink, die voldoet aan de eisen van een
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
1.4 Een krediet van € 145.772,- beschikbaar stellen om extra
duurzaamheidsmaatregelen te treffen zodat IKC het Simmelink gebouwd
kan worden volgens de eisen van een Energie Neutraal Gebouw (ENG).
1.5 Een krediet van € 302.500,- beschikbaar stellen voor onderzoek, het
participatietraject met de buurt en de herontwikkeling van de vrijkomende
ruimte.
1.6 Voor de dekking van de kredieten genoemd onder beslispunt 1 tot en met 5
ter hoogte van € 4.699.067,- vanaf de begroting van 2022 een netto
kapitaallast opnemen van € 51.004,- voor de realisatie van vervangende
nieuwbouw voor IKC Het Simmelink.
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2. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.443.887,- voor sloopkosten en het
afboeken van boekwaardes en dit bedrag dekken uit de reserve
Onderwijshuisvesting. Instemmen met de (gefaseerde) sloop van drie
onderwijsvoorzieningen en de gymzaal in Eibergen.
3. Instemmen met het overdragen van beheer en de exploitatie van de gymzaal
aan, de nog op te richten, stichting IKC het Simmelink.
Samenvatting/kernboodschap
Delta Scholengroep heeft een onderwijshuisvestingsaanvraag ingediend voor
nieuwbouw van IKC het Simmelink aan de Ketterinksteeg 2c en 2d in Eibergen.
Hier zullen een school met kinderopvang en gymzaal gerealiseerd worden. Met de
aanvraag speelt het schoolbestuur in op de demografische ontwikkelingen en wil
het schoolbestuur het Rooms-katholieke onderwijs in Eibergen toekomstbestendig
maken.
11

Vaststellen belastingverordeningen 2020 (262049)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de onderstaande belastingvoorstellen 2020 vast
te stellen:
a. Begraafrechten 2020
b. Eénmalig riool aansluitrecht 2020
c. Leges 2020
d. Marktgeld 2020
e. Onroerende zaakbelastingen 2020
f. Reclamebelasting 2020
g. Reinigingsheffingen 2020
h. Rioolheffing 2020
2. Afvalstoffenheffing-korting van € 50,00 voor gebruikers van woningen
Samenvatting/kernboodschap
Om de gemeentelijke belastingen en retributies te kunnen heffen, moeten de
belastingverordeningen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

12

Uitwerking Motie 19-08 grootschalige gemeentelijke energieopwek (262801)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De bestuursopdracht Grootschalige gemeentelijke energieopwekking
vaststellen.
2. De benodigde € 75.000 dekken uit het programma ‘Actief met duurzaamheid
en energie’, speerpunt ‘gemeente als voorbeeld’.
3. De raad vragen om in te stemmen met de aanpak.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 de motie M19-08 aangenomen. Deze
motie gaat over het zelf (als gemeente) opwekken van duurzame energie en vraagt
het college om met een uitgewerkt plan met investeringsvoorstel te komen. In de
bestuursopdracht staat hoe het college de opdracht van de gemeenteraad gaat
aanpakken.

14

Regio Achterhoek, deelname werkgeversvereniging (262831)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De raad voorstellen in te stemmen met het ontwerpbesluit van het algemeen
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bestuur van de Regio Achterhoek om deel te nemen aan de werkgeversvereniging
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten).
Samenvatting/kernboodschap
Het gaat om een interne (bestuurlijke juridische) aangelegenheid in het kader van
de uitvoering van intergemeentelijke samenwerking. Er zijn geen gevolgen voor
inwoners.
15

Grondexploitatie Nieuwe Jena (233571)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om de grondexploitatiebegroting voor het plan
Nieuwe Jena in Beltrum vast te stellen en hiervoor krediet beschikbaar te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het bestemmingsplan voor de transformatie van de voormalige Jenaplanschool
naar 8 woningen wordt in de gemeenteraad van 12 november 2019 behandeld.
Om hieraan uitvoering te geven is krediet nodig. We stellen de gemeenteraad voor
om de financiële exploitatiebegroting vast te stellen.

16

Slotwijziging (260320)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De slotwijziging aanbieden aan de Raad.
Samenvatting/kernboodschap
Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen laten we de Raad een slotwijziging
vaststellen. Dat is een wijziging van de begroting waardoor voorkomen wordt dat
we op programmaniveau de budgetten overschrijden.

22

Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving (158397)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Kennisnemen van de update van de Ontwikkelagenda Ruimtelijke
Leefomgeving.
2. De Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving ter kennisname aanbieden aan
de gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland heeft een Ontwikkelagenda voor de Ruimtelijke
leefomgeving. Daarin is de stand van zaken opgenomen van diverse
ontwikkelingen en projecten in alle kernen en het buitengebied. De
Ontwikkelagenda is eerder opgesteld in 2017 en 2018 en het voorjaar van 2019 en
nu aangevuld. De aangevulde Ontwikkelagenda wordt ter kennisneming aan de
raad aangeboden.

