BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum

4 februari 2020, week 6

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 28 januari 2020
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanwijzingsbesluiten en nadere regels die horen bij de APV 2020 (6171)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Vaststellen van nadere regels en aanwijzingsbesluiten die horen bij de Algemene
plaatselijke verordening 2020.
Samenvatting/kernboodschap
Op 21 januari 2020 is de Algemene plaatselijke verordening 2020 vastgesteld. We
passen nu de bestaande aanwijzingsbesluiten en nadere regels aan. Inhoudelijk
zijn de nadere regels voor paasvuren en verbranden snoeihout aangepast. We
willen het mogelijk maken dat ook bij droogte een paasvuur aangestoken kan
worden, zodat de traditie behouden blijft. Dat kan door een minder groot aantal
vuren vooraf te laten controleren door de Veiligheidsregio. Het verminderen van
het aantal vuren doen we o.a. door in gesprek te gaan met paasvuurorganisatoren
en te laat aangevraagde stookontheffingen niet meer om te zetten in paasvuren.
Dat laatste doen we door de sluitingsdatum voor het aanvragen van een paasvuur
(1 maart) voor de sluitingsdatum voor een stookontheffing (15 maart) te leggen.

3.b

Besluit op bezwaar geen belanghebbende (3638 (246654))
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het bezwaar van bezwaarmakers, in afwijking van het advies van de
commissie bezwaarschriften, niet-ontvankelijk verklaren.
2. Het besluit bekendmaken door toezending aan bezwaarmakers.
Samenvatting/kernboodschap
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een brief van 17 juni 2019,
waarin wij hebben gereageerd op een verzoek om handhavend optreden.
Bezwaarmakers zijn geen belanghebbenden, zodat het verzoek niet wordt
aangemerkt als aanvraag. Daarom is onze reactie op het verzoek geen besluit en
kan hiertegen geen bezwaar worden gemaakt. Daarom verklaren wij het bezwaar
niet-ontvankelijk.
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3.c

Bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De Mölle 1012)” (2573)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 17 maart 2020 het
bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)”
gewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente gaat om tegemoet te komen aan de behoefte voor woningen in
Rietmolen het bestaande bestemmingsplan aan de Mölle aanpassen. Met dit
bestemmingsplan is het mogelijk om 2 extra woningen toe te voegen door tweeonder-een-kapwoningen te bouwen. De bestaande mogelijkheid om 2 vrijstaande
woningen te mogen bouwen wordt naar achteren op het terrein verplaatst. Het
college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp
2011, herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)” vast te stellen, waarmee er dus totaal 4
woningen komen.

3.d

Weigeren omgevingsvergunning Koeweidendijk 29 in Neede (192663)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De omgevingsvergunning (ontwerp) Koeweidendijk 29 in Neede weigeren.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een
loon- en sloopbedrijf op het perceel Koeweidendijk 29 in Neede. Doordat er geen
ruimtelijke onderbouwing is aangeleverd door de initiatiefnemer is de
omgevingsvergunning (ontwerp) geweigerd.

3.e

Bestemmingsplan “Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019” (3359
(254184))
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 17 maart 2020 het
bestemmingsplan "Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019" vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van het perceel Molenweg 5 heeft een verzoek gedaan om een
nieuwe woning buiten het grondwaterbeschermingsgebied te mogen bouwen en de
agrarische bestemming binnen te gebied op te heffen. Het college stelt de
gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen
2019" vast te stellen. Daarmee wordt de verplaatsing van de woning mogelijk en
wordt het agrarisch bouwblok wegbestemd.

3.f

Uitbreiding Wlz-cliëntplaatsen VV en VG (8613)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
1. Kennisnemen van de toename in het aantal Wlz-indicaties voor Verpleging en
Verzorging (VV) en het aantal Wlz-indicaties Verstandelijk Gehandicapt (VG).
2. Principebesluit voor medewerking aan circa 28 VG-plaatsen voor Estinea in de
kern Eibergen.
3. Principebesluit voor medewerking aan realisatie van maximaal 5 nieuwe
locaties voor Verpleging en Verzorging (VV), tot 2025, verdeeld over Eibergen
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(1), Borculo (1), Neede (1) en het buitengebied van Berkelland (2).
4. Samen met zorgaanbieders actief op zoek gaan naar geschikte locaties en
innovatieve oplossingen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland wil meer woongelegenheden voor mensen die zijn
aangewezen op 24 uur per dag zorg nabij of permanent toezicht. Het gaat vooral
om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Voor ouderen (Verpleging en
Verzorging) is het voorstel tot 2025 ruimte te bieden aan circa 90 plekken. Voor
zwaardere VG-zorg (Verstandelijk Gehandicapt) gaat het om circa 25-30 plaatsen.
Om te zorgen dat zorg ook in de toekomst houdbaar en betaalbaar blijft, daagt de
gemeente daarnaast partijen uit om met innovatieve oplossingen te komen.
4

Subsidieaanvraag Yunio 2020 (6398)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Een subsidie van € 589.618 verlenen aan Yunio voor 2020 voor de uitvoering
van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
2. Een subsidie van € 45.375 verlenen aan Yunio voor 2020 voor de uitvoering
van het Rijksvaccinatieprogramma 2020.
3. Een subsidie van € 48.240 verlenen aan Yunio voor 2020 voor de uitvoering
van 30 trajecten Home-Start en Home-Start +.
4. Een subsidie van € 13.700 verlenen aan Yunio voor 2020 voor de uitvoering
van de pilot InHuis Steungezinnen.
5. Het te betalen bedrag voor de uitvoering van het Basispakket JGZ, het
Rijksvaccinatieprogramma en Home-Start van totaal € 683.233 dekken uit het
budget “Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en preventie jeugd en gezin”,
onderdeel van het programma “zorg voor wie dat nodig heeft”.
6. Het te betalen bedrag van € 13.700 voor de uitvoering van de pilot InHuis
Steun-gezinnen dekken vanuit het uitvoeringsprogramma “Samen Denken,
Samen Doen”.
Samenvatting/kernboodschap
Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor
de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De uitvoering van de JGZ voor
0 tot 4-jarigen wordt al jaren gedaan door Yunio. De gemeente Berkelland verleent
Yunio voor 2020 subsidie voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 0
tot 4-jarigen. Daarnaast verstrekt de gemeente Yunio subsidie voor het uitvoeren
van het Rijksvaccinatieprogramma 2020 en de maatwerkproducten Home-Start en
InHuis Steungezinnen.

