BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

1 oktober 2019, week 40

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M. van der Neut, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 24 september 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Nota van uitgangspunten voor ontwikkeling locatie voormalige Tbs-kliniek
Oldenkotte in Rekken (246611)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met de Nota van uitgangspunten/verbeeldingen van de
ontwikkelruimte voor de voormalige Tbs locatie Oldenkotte in Rekken.
2. Kennisnemen van de voorgenomen verkoopprocedure van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
3. Meewerken aan een informatiebijeenkomst voor de raad en omwonenden door
de Rijksbouwmeester op 24 september 2019 op locatie.
Samenvatting/kernboodschap
Het college is akkoord met de Nota van uitgangspunten van het
Rijksvastgoedbedrijf voor de ontwikkeling en het gebruik van de voormalige Tbskliniek locatie Oldenkotte in Rekken. Op een informatiebijeenkomst op 24
september 2019 heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade omwonenden en de
gemeenteraad bijgepraat over de plannen voor de totale locatie. Belangrijk
uitgangspunt is dat het gebouw - na een proces van demontage van herbruikbare
materialen - langzaam maar zeker door de natuur wordt overgenomen. Het betreft
een voor Nederland uniek project op basis van een advies van de
Rijksbouwmeester, die het de transformatie van de voormalige kliniek in Rekken
als ‘ambassadeursproject’ heeft bestempeld.

3.b

Besluit op bezwaar (250130)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift van de heer G.W. over de weigering van een subsidie in het kader
van de Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019:
a. ontvankelijk verklaren.
b. de bezwaren ongegrond verklaren.
c. het bestreden besluit te handhaven, onder verwijzing en aanvulling van de
motivering en de wettelijke grondslag.
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Samenvatting/kernboodschap
De heer G.W. heeft op 5 juni 2019 bezwaar gemaakt tegen het besluit om geen
subsidie voor spouwmuurisolatie op grond van de Subsidieregeling Achterhoek
bespaart 2018-2019 te verlenen. Het college volgt het advies van de commissie
bezwaarschriften en handhaaft de weigering.
3.c

Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom (225405)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Uitgesteld openbaar
Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaren.
2. Het besluit van 2 augustus 2018 in stand te laten, onder aanvulling van de
motivering zoals verwoord in de brief.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een dwangsom opgelegd om overtredingen van het Besluit bodemkwalitet
(Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) te laten beëindigen door een bedrijf in
Rekken. De betrokkene heeft hiertegen bezwaar ingediend. De commissie
bezwaarschriften heeft hierover advies uitgebracht. Wij nemen nu een besluit op
bezwaar. Het primaire besluit blijft, met aanpassingen, in stand.

3.d

Besluit op bezwaar verleende omgevingsvergunning bouw opslaghal (251993
en 252045)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Uitgesteld openbaar
Besluit
Het primaire besluit in stand laten onder aanvulling van de volgende motivering:
1. De bezwaren (deels) gegrond verklaren.
2. Het primaire besluit van 6 november 2017 uitbreiden met het onderdeel
‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ (artikel 4 onder 9, bijlage
2 van het Bor) en de motivering zoals opgenomen in het besluit op bezwaar.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen het besluit op bezwaar voor de bouw van een opslaghal is beroep
aangetekend. De rechtbank heeft het besluit op bezwaar vernietigd en ons
opgedragen een nieuw besluit te nemen. Met het nieuwe besluit op bezwaar blijft
het besluit tot het bouwen van de opslaghal onder aanvulling van de motivering in
stand.

4

Voortgangsrapportage Transformatie Oudestraat Neede (199121)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennis nemen van de eerste voortgangsrapportage van de pilot transformatie
Oudestraat in Neede.
2. De voortgangsrapportage met een raadsbrief aanbieden aan de
gemeenteraad.
Samenvatting/kernboodschap
In maart 2019 stemde de gemeenteraad van Berkelland in met de
Transformatievisie Oudestraat Neede 2030. Daarna is het Loket Oudestraat
ingericht en is de uitvoering van de transformatie gestart. Met een
voortgangsrapportage geeft het Loket Oudestraat informatie over de stand van
zaken tot nu toe.
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Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (259716)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennisnemen van het ‘plan van aanpak implementatie Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang regio’s Midden
IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek’;
2. Voorgestelde werkprocessen aannemen als uniforme werkwijze regionaal voor
de uitvoering van gemeentelijke verantwoordelijkheden;
3. Instemmen met het uitbesteden van het in ontvangst nemen van Wvggzmeldingen aan het regionaal advies- en meldpunt GGZ;
4. Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en géén nationaal openbare
aanbestedingsprocedure volgen voor de opdracht van het regionaal advies- en
meldpunt GGZ.
Samenvatting/kernboodschap
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen
(Wet BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de
Wet Zorg en Dwang. Deze wetten regelen de gedwongen zorg voor volwassenen
en kinderen. Een belangrijke verandering is dat er naast gedwongen opname ook
gedwongen behandeling mogelijk is. Deze behandeling vindt zoveel mogelijk
plaats in de eigen leefomgeving. De acht Achterhoekse gemeenten werken samen
aan een goede uitvoering van deze nieuwe wetten.
Op de korte termijn ligt de focus op het informeren van professionals (teams) die te
maken krijgen met de wet, intern en in het externe netwerk. De intern professionals
die uitvoering gaan geven worden in het najaar getraind in oefensessies.
Communicatie naar de netwerkpartners gebeurt via het regionale netwerkoverleg
dat is ingericht ten behoeve van de implementatie. Met de belangrijkste partners
zijn (worden) de werkprocessen bilateraal afgestemd. Uitvoerend professionals
van de netwerkpartners worden uitgenodigd voor de oefensessies.
Inwoners worden geïnformeerd over waar zij met zorgen over een buur of naaste
terecht kunnen. Het advies- en meldpunt GGZ wordt niet gepromoot met een
publiekscampagne. In de communicatie wordt meegenomen dat het advies- en
meldpunt per 1 januari 2020 ook meldingen in het kader van de Wvggz oppakt.

