Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van
de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vonden de raadsvergadering
van 22 en 23 juni niet in de raadzaal plaats, maar digitaal.
De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland.
Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 23 juni.
Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.
In de raadsvergadering van 22 juni heeft de gemeenteraad besloten:














De door de Auditcommissie op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo art. 10 Wet
openbaarheid van bestuur aan de raad opgelegde geheimhouding op het plan van
aanpak en de offerte te bekrachtigen; Stolwijk-Kelderman accountants B.V. te
benoemen als accountant als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de boekjaren
2021- 2023 onder voorbehoud van zorgvuldige afronding van de gunningsprocedure;
in te stemmen met de door het college noodzakelijk te verrichten privaatrechtelijke
handelingen ter uitvoering van dit besluit.
In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente en geen zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met de concept begroting 2022 van Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers (ECAL) en geen zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met de concept begroting 2022, het voorstel nieuw beleid en de
jaarstukken 2020 van GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) en geen
zienswijze hierop in te dienen.
In te stemmen met het uitvoeren van onderzoeken voor het huisvesten van Kardinaal
Alfrinkschool en De Marke onder één dak in Neede Oost; hiervoor een
voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en dit dekken vanuit de
reserve onderwijshuisvesting, daarnaast in te stemmen met het laten uitvoeren van
een onderzoek naar de meest optimale en gewenste fysieke (gebouwelijke)
facilitering van het bewegingsonderwijs en binnensport in Neede. Hiervoor een
krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen en voor de dekking een beroep te doen
op het budget onvoorzien.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en van de begroting 2022 en geen
zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
In te stemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek,
onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en
rente; kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek en geen
zienswijze in te dienen.
De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen.
In te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stadsbank
Oost Nederland, geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de
Stadsbank Oost Nederland daarover te informeren.
Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020, van het overzicht van reacties
op de Kadernota 2022-2025 en geen zienswijze te geven op de concept













programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
(VNOG).
Kennis te nemen van de Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020. In te
stemmen om de volgende projecten waar kosten aan verbonden zijn vanaf 2022 op
te nemen als onderdeel van ons regulier beleid: POH-Jeugd (€ 135.000),
Berkellandwijzer (€ 25.000), Inhuis Steungezinnen (€ 20.000), Preventie Platform
Jeugd (€ 50.000). De middelen die hiervoor op jaarbasis nodig zijn (€ 230.000) te
bekostigen vanuit het programma Zorg voor wie dat nodig heeft en daarmee op te
nemen in de structurele begroting.
De behandeling van het Integraal huisvestingsplan onderwijs project Sint Jozefschool
in Rietmolen uit te stellen tot de raadsvergadering van 21 september.
In te stemmen met het inrichtingsplan samen aan het stuur.
Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de Sociale Dienst Oost
Achterhoek (SDOA) daarover informeren.
In te stemmen met de begroting 2022 van SDOA en de volgende zienswijze naar
voren brengen: Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te
realiseren binnen de nog beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf
levert optimale dienstverlening aan haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling.
Het werkleerbedrijf zet zich in voor een duidelijke informatievoorziening en een pro
actieve en ondersteunende dienstverlening aan gemeenten
In te stemmen met Amendement A-21-08 en het volgende beslispunt toe te voegen:
Het Werkleerbedrijf dekt de extra kapitaallasten als gevolg van de verbouwing binnen
de eigen begroting.
Kennis te nemen van het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. In te
stemmen met het ontwikkelen van de sloopvoucher regeling, met het ontwikkelen van
de subsidieregeling sloop landschapsontsierende gebouwen voor groen, met het
ontwikkelen van Rood voor Rood 2.0, met het herijken van het functieveranderingsbeleid ´functies zoeken plaatsen zoeken functies´ uit 2006 en met het verruimen van
de voorwaarden van de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied
Berkelland 2019.
Motie M-21-08 over plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing te
verwerpen.
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021 vast te stellen.
In te stemmen met de positieve insteek van het college op het principeverzoek van
de melkveehouder uit Eibergen om, met gebruikmaking van de mogelijkheden die de
kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw bieden, incidenteel woonruimte toe te
voegen in het buitengebied, om een unieke kans te benutten. De initiatiefnemer uit te
nodigen om een bestemmingsplanherziening aan te vragen voor het toestaan van
vier extra woningen, wanneer het melkveebedrijf aan de Brinkweg 2 in Eibergen is
verplaatst.

In de raadsvergadering van 23 juni heeft de gemeenteraad besloten:
 De jaarstukken 2020 van gemeente Berkelland vast te stellen;
Amendement A-21-09 aan te nemen over het positieve resultaat van de jaarrekening:
Het positieve resultaat van de jaarrekening van € 6.895.000 voor € 1.018.000 over te
hevelen voor een aantal projecten; € 1.101.000 toe te voegen aan de reserve
bouwgrondexploitatie; € 3.776.000 toe te voegen aan de reserve
onderwijshuisvesting en € 1.000.000 terug te geven aan de inwoners die onroerend
zaak belasting plichtig zijn.
 Amendement A-21-10 over het overhevelen van het positieve resultaat van de
jaarrekening te verwerpen.
 De Verordening sociaal domein Berkelland 2021 te wijzigen per 1 juli 2021.
 Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het geldende
bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van stallen
en het plaatsen van een mestsilo op het perceel Walemaatweg 2 in Geesteren.
 Motie M-21-07 vreemd aan de agenda over opheffen niet actief beveiligde
overwegen (NABO’s) Loorsteeg en Reurinkweg Ruurlo aan te nemen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen
rechten ontleend worden. Op de website www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige
teksten van de genomen besluiten vinden.

