(Gewijzigde versie in rood)

Raadsvergadering

:

15 december 2020

Agendapunt

Onderwerp

:

Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / stand van
zaken aangenomen moties

Meer informatie bij

:

Griffie

Telefoon

: 5.

: 0545-250 805

De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:
A. Ingekomen stukken
1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Brief van Provincie Gelderland over aanbieden Manifest Toegankelijke Politiek
(105554);
2. Motie van gemeente Bergen over zorgen uitrol 5G gemeente Bergen-NH (106191);
3. Motie van gemeente Hof van Twente over 500 Vluchteling kinderen in Griekenland
(107368);
4. Brief van college van BenW aan ministerie over zorgen kenbaar maken over de
drugs poes (107448);
5. Brief van 27 november 2020 over stand van zaken VNOG COVID-19 (108663);
6. Brief van inwoner over bezwaar tegen exploitatie en verzoek tot handhaving
(100098);
7. Raadsinfobrief COVID-19 en presentatie webinar VNOG (109847);
8. Brief van Museum Vereniging over corona noodsteun voor musea in uw gemeente
(110904);
9. E-mail van Stichting Leefbaar buitengebied Gelderland met Persbericht en link over
Avonmouth explosion BBC News (111248);
10. Afschrift brief van FNV aan ZOOV gemeente Winterswijk over aanbesteding vervoer
ZOOV op maat bestek perceel 2A (97154);
11. GGD NOG - Planning 2021 vergaderingen AB en begrotingsprocedure (112114).
2. Correspondentie van het college van BenW / afdoeningsvoorstel: voor
kennisgeving aannemen
1. Brief van het college van BenW over toelichting op projecten en activiteiten EZagenda 2020-2024 (101217);
2. Brief van het college van BenW over documenten Oudestraat 40 – ProWonen (8111);
3. Brief met 5 bijlagen van college van BenW over december update
informatievoorziening coronacrisis in Berkelland (26283);
4. Brief van het college van BenW over evaluatie Jimmy’s Berkelland (103027);
5. Brief van het college van BenW over Voortgang Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030
(101823);
6. Brief van het college van BenW over inzet combinatiefunctionarissen en stand van
zaken lokaal Sport- en Beweegakkoord (106872);
7. Brief van het college van BenW over verslag OOGO (25739);
8. Brief van het college van BenW over afspraken met Prowonen over Oudestraat
Neede (8111);
9. Brief van het college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure (15369);
10. Brief van college van BenW over rendement starterslening (97406).
3. Raad / commissie / griffie
1. Terugkoppeling resultaten onderzoek: Ideeën van gemeenteraadsleden ter
verbetering van jeugdzorg (112381).

4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
1. Email van inwoner uit Eibergen over onderzoek onteigening en verkoop Joodse
panden tijdens de Tweede Wereldoorlog (106769).
5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Drietal brieven van bewoner uit Borculo over Revitalisering centrum Borculo (9166);
2. Brief van omwonenden Haarlo over aanpassing Rode beleid en voorwaarden
participatie proces (58454);
3. Brief van Bestuur SOVW over noodkreet van de omwonenden Avinkstuw (95523).
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (bijgewerkt t/m 03-12-2020)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Jaarlijkse evaluatie beleidskader
Muziek-, Kunst- en
Cultuuronderwijs in de
commissie Sociaal.

2.

N.a.v. ingetrokken motie
M-18-28 / Voorstel meer
biodiversiteit in het landschap

3.
4.

5.

6.

7.

Datum
toezegging
15-05-2018

Team (PM)

06-11-2018

Gebiedsteam (HH)

Opdrachtgeverschap
Beleid (JW)

Streefdatum
gereed
De evaluatie is
in 2019
onderdeel van
het proces om
te komen tot
een nieuwe
visie op cultuur
(zie programma
‘Cultuur is van
iedereen’).
Eerste kwartaal
2021
Wordt
meegenomen in
het op te stellen
biodiversiteitsplan.
Begroting 2021
(nov. 2020)

Bij begroting inzicht geven in de
opbouw van de ombuigingen op
de organisatie
De gemeenteraad wordt
meegenomen bij de stappen die
leiden tot de aanbesteding
jeugdzorg. Besluitvorming door
de gemeenteraad vindt plaats
voordat het proces in de markt
wordt gezet.
Geen zienswijzen op de
verklaring van geen
bedenkingen dan komt het
college terug bij de raad over
het ontwerp-besluit
Walemaatweg 2
Prioritering plussen in
Plussenbeleid

08-07-2020
(PPN21)

Bedrijfsvoering

08-07-2020
(PPN21)

Opdrachtgeversch
ap beleid (EW)

Vóórdat
inkoopproces in
de markt wordt
gezet.

13-10-2020

Team
Dienstverlening
Omgeving B (HH)

Eerste kwartaal
2021

19-03-2019

Dienstverlening
Omgeving (HH)

Bomenverordening bespreken
met inwoners en
belangenorganisaties en komen
tot zo breed mogelijk gedragen
(nieuwe) bomenverordening

24-11-2020

Opdrachtgever
Groen (AO)

Datum gereed

Afgehandeld
15 december
2020

18-11-2020:
Op verzoek van
Presidium
opnieuw open
gezet
Q3 2021

D. Stand van zaken aangenomen en overgenomen moties per 17 november 2020
Legenda:
Witte achtergrond: motie in uitvoering
Grijze achtergrond: motie is uitgevoerd en zal op het volgende overzicht niet meer terugkomen.

Moties 2017
Datum Nummer
motie
27-06

M-17-15

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

GL
GB
D66
PvdA

Ecologisch bermbeheer
Vóór de begroting 2018 met een op
biodiversiteit gericht plan voor
ecologisch bermbeheer komen,
daarin de maatregelen, tijdsplanning
en financiering in ieder geval
vermelden.
AO/WW/AtH

November 2017: Project is in gang gezet. In
begroting 2018 is financiering opgenomen voor
noodzakelijk capaciteit om dit project op te
zetten en uit te voeren
Maart 2018: brief met stavaza naar raad.
November 2018: Aan bermbeheerplan wordt
laatste hand gelegd. Met (vertegenwoordigers
van betrokken) partijen wordt nu besproken
over inbreng, afstemming en
informatiebijeenkomst (voorjaar 2019). Vanaf
juni (begin maaiseizoen) willen we breed
starten met ecologisch bermbeheer.
23 mei 2019: informatiebijeenkomst voor
betrokkenen, raadsleden en andere
geïnteresseerden.
November 2019: Het ecologisch
bermbeheerplan is inmiddels inhoudelijk
afgerond. Dat wil zeggen dat voor alle bermen
een zogenaamd doeltype met een bijbehorend
beheertype is bepaald. Hierbij is voor elk
bermdeel een beheertype beschreven
waarmee de ecologische potenties optimaal
benut kunnen worden. Op basis van
normbedragen zijn de kosten van dit meest
ecologische scenario bepaald. Momenteel
wordt er nog een aantal alternatieve scenario’s
uitgewerkt die een compromis vormen tussen
beheerkosten en ecologische meerwaarde. De
uitwerking van deze scenario’s zal eind januari
2020 gereed zijn. Het raadsvoorstel over de
keuze, uitwerking en kosten van ecologisch
bermbeheer wordt in maart 2020 aan de
gemeenteraad voorgelegd. Om al vast wat aan
ecologisch beheer te doen heeft de
buitendienst in het najaar van 2019 de meest
grasrijke bermen ecologisch gemaaid en
afgevoerd.
Mei 2020: op deze motie wordt teruggekomen
in de perspectiefnota 2021.

Moties 2018
Datum Nummer
motie
06-11
M-18-20

11-12

M-18-30

Moties 2019
Datum Nummer
motie
21-03
M-19-02

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

GB

Onderzoek meldingen door
inwoners
Onderzoek naar proces en
mogelijkheden nieuwe applicatie die
beter aansluit bij de gewenste
dienstverlening van inwoners;
uitkomsten delen met de raad in de
eerste helft van 2019.
CvH/DM

Zie ook raadsbrief d.d. 28 mei 2019. Bij de
implementatie van het nieuwe zaaksysteem
wordt het meldingenproces opnieuw ingericht
volgens de gewenste dienstverlening aan de
inwoners zoals verwoord in de motie. De
integratie van een mobiele app is hiervan
onderdeel. De verwachting is dat de app
uiterlijk het 1ste kwartaal 2020 in gebruik is.
Mei 2020: Het nieuwe zaaksysteem inclusief
het meldingenproces is begin januari 2020 in
gebruik genomen. Dit proces wordt op dit
moment gemonitord. De resultaten hiervan zijn
mede input voor de keuze van een mobiele
app. Implementatie vergt nog enkele
maanden.
Afgehandeld, de motie is verzonden op
22-01-2019.

CDA
GL
GB
D66
PvdA
VVD
OBL

Transport en opslag kernafval
Ahaus
Motie verzenden gemeentebestuur
van Ahaus, het bestuur van de
EUREGIO, Regio Achterhoek Regio
Twente, Veiligheidsregio Noord
Oost Gelderland,
Veiligheidsregio Twente en, in een
Duitse versie, aan de federale
regering en aan de
deelstaatregering van NRW, dit
laatste door tussenkomst van de
Duitse ambassade.
Griffie

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

CDA
VVD
GB
OBL

Structuurvisie Plussenbeleid
Overleggen met provincie op welke
wijze de maximale oppervlakten
voor bouwvlakken van
grondgebonden - én nietgrondgebonden
veehouderij(bedrijven) kunnen
worden losgelaten zonder dat dit bij
de beoordeling van de
milieueffecten ten behoeve van het
nieuwe bestemmingsplan
buitengebied bij de MERcommissie, tot een negatief oordeel
leidt.
HH/GH/JS
Grootschalige lokale en duurzame
energie-opwekking
Het college treft voorbereidingen
voor een eigen initiatief voor
grootschalige lokale & duurzame
energie-opwekking en komt met een
concreet uitgewerkt plan inclusief
investeringsvoorstel
JW
Bermbeheer
Inventariseren bermen geschikt
voor ecologisch bermbeheer en
welke niet.
Met agrariërs / grondeigenaren in

Afgehandeld met raadsbrief op 27-1-2020

25-06

M-19-08

D66
CDA
VVD
GB
PvdA
GL

02-07

M-19-09

CDA
GB
OBL

10-12-19 Plan van aanpak vastgesteld door
gemeenteraad.
17-11-20 Uitvoering vertraagd door andere
prioriteiten.

Wordt opgepakt in combinatie met motie M-1715

02-07

06-11

11-12

M-19-13

M-19-18

M-19-21

Moties 2020
Datum Nummer
motie
14-04
M-20-01

GB
GL
PvdA
D66
CDA
GL
GB
D66
PvdA

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

CDA
D66
GB
VVD

Verlagen kosten voor
asbestsanering
HH

In behandeling.
18-11-2020. In het plan van aanpak
stimulering sanering asbestdaken is een
update gegeven over de lobbypunten zoals
beschreven in de motie.

Stimulering zonnedaken
Preventiebeleid is meer dan
ambities formuleren
EW
Ondersteuning verenigingen, dorpsen kulturhusen met eigen
accommodatie.

In behandeling
In behandeling

08-07

M20-15

CDA
D66
VVD
PvdA
GL
OBL
Groenlink
s
GB
CDA
VVD

M-20-22

18-11-2020 afgehandeld via de de
perspectiefnota en de Programmabegroting
2021.

Afgehandeld met raadsbrief van 15 april 2020

CDA
Groenlink
s

13-10

18-11-2020 Afgehandeld via de
perspectiefnota 2021 en de
Programmabegroting 2021.
Wordt beantwoord in de perspectiefnota 2021

Aanpassen Uitgangspunten
gebiedsontwikkeling
Hambroekplassen en nieuwe versie
aan raad sturen.

M-20-03
M-20-12

M-20-21

Samengevoegd in aanpak met de motie ‘meer
bomen in Berkelland’. Wordt beantwoord in de
perspectiefnota 2021

GL

26-05
07-07

15-09

gesprek over bermbeheer.
AO/WW
Kleine bossen
Uiterlijk in het voorjaar van 2020
een onderzoek/quickscan
presenteren met mogelijkheden om
kleine bossen aan te planten
inclusief kostenberekening
HH
Meer bomen in Berkelland
Bij perspectiefnota van 2021 plan
incl. financiën presenteren op welke
manier de gemeente Berkelland
actief stimuleert dat er meer
gevarieerde bomen in onze
gemeente worden geplant (voor
elke Berkellander een boom
planten)
HH

Punt 4 van motie is uitgevoerd (zie raadsbrief
15-10-2020).
Punten 1 t/m 3 gaan over sportverenigingen en
is ook uitgevoerd. Raadsbrief december 2020.

JW/JDF
Raden in verzet
EW
Verklaring van geen bedenkingen
Walemaatweg 2: inzet op
maatregelen verminderen
geuroverlast bestaande varkensstal.

Afgehandeld: door ondersteuning resolutie op
VNG vergadering

