BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

28 april 2020, week 18

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 21 april 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten - Geen

4

Klompenpaden Berkelland (17641)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Akkoord gaan en ondertekenen van een tweetal contracten:
a) Beheerovereenkomst tussen SLG en gemeente Berkelland en
b) het contract tussen de gemeente Berkelland en grondeigenaren.
2. Akkoord gaan met het betalen van de onderhoudskosten voor klompenpaden
uit het budget ‘beheer en onderhoud zandwegen en -paden’.
3. Het standpunt innemen om na de aanleg van een derde klompenpad in de
omgeving van Ruurlo geen verzoeken voor de aanleg van nieuwe
klompenpaden te honoreren.
Samenvatting/kernboodschap:
Vanwege stijgende onderhoudskosten en de aanleg van twee nieuwe
klompenpaden in de nabije toekomst is het noodzakelijk nieuwe contracten af te
sluiten met Stichting Landschapsbeheer Gelderland over klompenpaden. Tevens
is dit moment aangegrepen om de financiering van het onderhoud uit het budget
‘onderhoud zandpaden en wegen’ vast te leggen en te besluiten dat met drie
klompenpaden in Berkelland het maximum aantal van deze paden is bereikt .

5

Aanwijzingsbesluit APV (18859)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Klompenpaden aanwijzen als plaatsen waar het verboden is om honden te
laten verblijven of te laten lopen.
2. Bijgaand aanwijzingsbesluit vaststellen en bekendmaken.
Samenvatting/kernboodschap:
Er zijn en worden in Berkelland zogenaamde klompenpaden aangelegd.
Een klompenpad is een cultuurhistorische wandelroute die zo veel mogelijk over
boerenland en onverharde paden voert. Het pad is bedoeld voor bewoners die een
ommetje willen lopen en voor recreanten. De paden lopen gedeeltelijk over
particuliere terreinen. Daar loopt soms vee.
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Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn
honden verboden. Dat wordt aangegeven op borden (zie afbeelding 1).
Daarom worden de klompenpaden aangewezen als plaatsen waar het verboden is
om honden te laten verblijven of te laten lopen.
6.

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland (21577
en 21589)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van de GGD NOG mee te geven om in te stemmen met de
jaarrekening 2019.
2. Aan de gemeenteraad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur van de GGD NOG mee te geven in te stemmen met de begroting
2021.
Samenvatting/kernboodschap
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) voert voor de gemeente Berkelland de
taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Vanwege deze
gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening 2019 en de
programmabegroting 2021 van de GGD NOG aangeboden aan de gemeente. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarrekening 2019 en
akkoord te gaan met de begroting van 2021.

7.

Subsidieregelingen landschapselementen (20348)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Vaststellen Subsidieregeling landschapselementen 2019 – 2023 – 1.
2. Intrekken Subsidieregeling landschapselementen 2019 – 2023
Samenvatting/kernboodschap:
Er zijn tijdens de uitvoering een paar redactionele fouten ontdekt in de
Subsidieregeling landschapselementen 2019 – 2023. Er wordt niemand door
benadeeld of bevoordeeld, maar het is juridisch gezien wenselijk de fouten te
herstellen.

8.

Overheveling voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers aan SDOA (22492)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Het voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ter
hoogte van € 691.536,- overhevelen aan de gemeenschappelijke regeling Sociale
Dienst Oost Achterhoek.
Samenvatting/kernboodschap:
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de
regelingen van het noodpakket banen en economie van het kabinet. Op 17 maart
is deze regeling door het Rijk aangekondigd. De regeling is geënt op het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) welke voor de gemeente Berkelland wordt
uitgevoerd door de gemeente Hengelo, specifiek de Regionale Organisatie
Zelfstandigen (ROZ). De gemeente Berkelland stelt de Rijksmiddelen voor de
uitvoering van de Tozo beschikbaar aan de gemeenschappelijke regeling SDOA
die het weer overhevelt aan ROZ.
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9.

Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019 (13743)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Kennisnemen van de verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019 en
versturen van een raadsbrief met deze rapportage.
Samenvatting/kernboodschap:
De verantwoordingsrapportage 2019 geeft een (financieel) overzicht van de
inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein en dan
specifiek Wmo en Jeugd.

10.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (4244)
Portefeuillehouder M.H.H van Haaren-Koopman
Besluit
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2020 ter
vaststelling naar de gemeenteraad sturen.
Samenvatting/kernboodschap
Als gevolg van invoering van het abonnementstarief en actuele jurisprudentie is de
verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast. Daarmee voldoet de
verordening aan de wet- en regelgeving.

