Raadsvergadering

:

11 december 2018

Agendapunt

Onderwerp

:

Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / stand van
zaken 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 Stichting Sint en Pietengilde over Zwarte Piet (228837);
2. Brief van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens het college van
gedeputeerde staten van Gelderland, over omgevingsvergunning bioraffinagebedrijf
RMS Groenlo(217954);
3. Brief van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over de financiële situatie,
de aanpak en het vervolgproces (227413);
4. Vergaderstukken Achterhoek Raad 3 december 2018 (230794);
5. Motie kinderpardon van de gemeente Zevenaar alsmede brief aan staatssecretaris
Ministerie Justitie en Veiligheid (230925).
2. Correspondentie van het college van BenW /
afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Brief van het college van BenW over bestuursopdracht Verkenning Regionale
Omgevingsvisie (204910);
2. Brief van het college van BenW, gericht aan Brood- en Banketbakkerij Stroet, over
verplaatsbare winkels voor markthal (220098);
3. Brief van het college van BenW over herziening van het antennebeleid (228100);
4. Brief van het college van BenW over een vraag van de heer J.B. Boer naar
aanleiding van memo over verondersteld begrotingstekort 2019 (226557);
5. Brief van het college van BenW over stand van zaken personeelsbudgetten /
vertrekregeling (230927);
6. Brief van het college van BenW over de Huishoudelijke Hulp Toelage (228092);
7. Brief van het college van BenW over reactie op stelling onjuist informeren rond het
parkeeronderzoek Borculo (224105);
8. Brief van het college van BenW over toelichting op vragen van de raad over de
inkoop van energie (227958);
9. Brief van het college van BenW over Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek
(228417);
10. Brief van het college van BenW over sterkte verdeling politie (227413);
11. Brief van het college van BenW over busverbinding Haaksbergen / bereikbaarheid
Neede en Eibergen (221231).
3. Raad / commissie / griffie
1. Brief van expertise & studie centrum VSNO B.V. over preventief en oplossingsgericht
werken aan verbetering jeugdbeleid gemeenten (230170).
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
1. Brief van Burgercomité Nederland over het organiseren van Volksreferenda buiten de
Kieswet (229024);
2. Brief van buurtbewoners Lochuizen en belanghebbenden over een verzoek tot ter
inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 29, Neede
(Lochuizen) (230576);

5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Brief van Berlimont CMC Consulting over verzoek nietigverklaring van 3 WMO
overeenkomsten afkoop Regresrecht sinds 2015, vanwege falen en dwalen
(229330);
2. Brief van een burger over inroepen nietigheid afkoop Wmo (229920);
3. Brief van een burger over nietig verklaren WMO Regres afkoop overeenkomsten
2015-2016, 2017 en 2018 (229920);
4. Brief van een burger over het inroepen van de vernietigbare rechtshandeling WMO
Regres overeenkomsten 2015-2016, 2017 en 2018 (229920);
5. Brief van Stichting Letselschade en Gerechtigheid over dwaling bij het WMO Regres
Convenant tussen de VNG en Verbond van Verzekeraars (229920);
6. Vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland in de zaak Exploitatiemaatschappij
Leussinkbrink B.V. (186223);
7. E-mail van een inwoner over het project Halve Maan in Neede met betrekking tot
Plan van aanpak ‘doorvertaling structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede
en Ruurlo naar bestemmingsplannen’ (196589);
8. E-mail van een inwoner over de verhoging van de toeristenbelasting 2019 (229729);
9. Brief van de RECRON over de verhoging van de toeristenbelasting 2019 (229729);
10. Brief van IZI Solutions en Nationale Jeugdraad over het houden van een pleidooi om
zoveel mogelijk op MBO-, HBO- e WO-instellingen een stembureau in te richten
(230936).
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (t/m 13-11-2018)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Een toetsingskader voor
afwijkingen van het
bestemmingsplan o.b.v.
uitgangspunten opstellen, om
doelmatigheid en
rechtmatigheid te combineren

2.

Jaarlijkse evaluatie
beleidskader Muziek-, Kunsten Cultuuronderwijs in de
commissie Sociaal.
Inzicht geven in vorderingen
beleidskader Wmo/
Jeugdzorg
Onderzoeken parkeerdruk
nabij Voorstad 15-17 in
Borculo

15-05-2018

5.

3

Datum
toezegging
23-05-2017

Dit toetsingskader wordt
in 2018
samen met
de raadswerkgroep
omgevingsvisie
opgepakt
Opdrachtgeverschap
Beleid

Streefdatum
gereed
Eind 2018

Februari 2019

23-10-2018

Opdrachtgeverschap
Beleid
Gebied

Opstellen nota reserves en
voorzieningen

06-11-2018

Financiën

Bij perspectiefnota

6.

Evaluatie beleid RODE

06-11-2018

Projecten

Juni 2019

7.

Raadsvoorstel
huisvestingsverordening
onderwijs

06-11-2018

Opdrachtgevers

1e kwartaal
2019

4.

27-06-2018

Team

Z.s.m.

Datum gereed

Afgehandeld
brief
08-11-2018

8.

Evaluatie burgerinitiatieven en
opzetten nieuw instrument
inwonersparticipatie

06-11-2018

Gebiedsteam

1e halfjaar
2019

9.

Uitvoeren ingetrokken motie
M-18-27 (fietspaden VRIGA)

06-11-2018

OpdrachtGevers

Eind 2019

10.

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

06-11-2018

Gebiedsteam

Bij perspectiefnota 2019

11.

Jaarlijks monitoren hoe de
verkeersstromen in Neede
zich ontwikkelen in relatie tot
de ontwikkeling van de
bedrijventerreinen
Russchemors en
Wheemergaarden
Monitoren van alle afval- en
grondstofstromen en actie
ondernemen (bijv. de
inzamelfrequentie aanpassen)
indien daartoe aanleiding is.
De raad informeren over deze
monitoring en eventuele
acties

13-11-2018

Gebied

13-11-2018

Opdrachtgevers

12.

D. Stand van zaken aangenomen en overgenomen moties per 15 november 2018
Legenda:
Witte achtergrond: motie in uitvoering
Grijze achtergrond: motie is uitgevoerd en zal op het volgende overzicht niet meer terugkomen.

Moties 2015
Datum
10/1211

Nummer
motie
M-15-21

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

VVD
CDA
D66
PvdA
GL
OBL

Voor maatschappelijke
voorzieningen die van
wezenlijk belang zijn voor
kernen; waar (tijdelijk)
onvoldoende middelen
beschikbaar zijn; en een
beroep op de gemeente
wordt gedaan: zo nodig op
basis van maatwerk een
voorziening (tijdelijk)
ondersteunen. Gemotiveerd
voorstel aan de
gemeenteraad voorleggen.

Mei 2016:
Er vindt op dit moment een inventariserende ronde
plaats bij de dorpshuizen.
En een ronde langs de kleine kernen.
Oktober 2016:
De afspraken zijn in verband met het tijdelijk uitvallen
van wethouder Pot in een aantal gevallen naar later
verplaatst. Er zijn inmiddels drie bezoeken geweest
de anderen volgen in de komende maanden van dit
jaar. Ook is er een intern overleg gepland voor het
vervolg.
Mei 2017:
De gesprekken met de besturen van de dorpshuizen
zijn in 2016 afgerond. Begin 2017 is er over dit
onderwerp een strategisch overleg in het college
geweest. Om gefundeerd maatwerk te kunnen
leveren is er meer informatie over de
onderhoudstoestand (incl. kosten) en de vitaliteit van
de dorpshuizen nodig. De dorpshuizen kunnen in de
voorgestelde opzet gebruik maken van de
mogelijkheid om een meerjaren onderhoudsplan
(MJOP) en een vitaliteitsscan te laten maken. De
informatie hieruit vormt de basis voor het maatwerk.

Deze aanpak is in april in de commissie ruimte en
bestuur geweest en akkoord. De dorpshuizen hebben
hierover een brief ontvangen. Voor de eerste twee
dorpshuizen zijn de uitkomsten van het MJOP
inmiddels bekend en is de afspraak voor de
vitaliteitsscan in mei 2017. Voor de zomervakantie
wordt het resultaat van deze eerste twee dorpshuizen
naar de commissie gestuurd. Met drie
andere dorpshuizen is inmiddels contact om dit ook
te doen.
November 2017:
Als het traject rondom de dorpshuizen is afgerond
gaan wij met uw raad in gesprek over de verdere
uitvoering van motie M15-21 en welke nadere actie
nog vereist is.
In de raadsvergadering van 19 december 2017 zijn
diverse besluiten genomen; motie uitgevoerd.
Moties 2017
Datum
20-06

20-06

Nummer
motie
M-17-03

M-17-06

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

CDA
PvdA
VVD
D66

Een stappenplan maken om
te komen tot een nieuw
Afvalstoffenplan 2018-2022
inclusief tijdspad en
aanbestedingstraject.
Het voorstel Afvalstoffenplan
uiterlijk begin 2017
aanbieden aan het presidium
voor behandeling in de raad
van januari 2018.
Daarna direct het
aanbestedingstraject ter
hand nemen.
Het stappenplan uiterlijk
medio augustus 2017 bij het
presidium inleveren voor
bespreking in commissie
Bestuur en Ruimte van 6
september.
Een analyse en een plan van
aanpak maken om de trek
naar buurtgemeenten zoveel
mogelijk te voorkomen.
Hierbij moet het effect van
maatregelen zoals verlagen
van grondprijzen,
mogelijkheden om
woningaantallen te wijzigen,
mogelijke toevoeging van
tijdelijke woningen om
actuele vraag en aanbod
beter op elkaar af te
stemmen, het zoveel
mogelijk in stand houden van
voorzieningen gericht op de
leefbaarheid en het omzetten
van leegstaande winkels
naar wonen in meegenomen
worden.
Voorstel naar raad voor
1.1.2018

In juli 2017 is het stappenplan aangeboden aan de
raad. Daarmee is het eerste deel van de motie
afgedaan.

D66
CDA
GB
VVD
GL
PvdA

November 2017: Grondstoffenplan wordt conform
planning in motie (december 2017) naar de
gemeenteraad gebracht.
Besluit genomen in raad van 23 januari 2018 over
‘Van afval naar grondstof’; motie uitgevoerd.

November 2017: uitvoering loopt. Behandeling in
gemeenteraad van januari 2018.
Besluit genomen in raad van 23 januari 2018 over
‘Plan van aanpak Wendbaar woonbeleid’; motie
uitgevoerd.

27-06

27-06

27-06

27-06

M-17-08

M-17-10

M-17-13

M-17-15

07-11

M-17-22

07-11

M-17-28

D66
GB
PvdA
GL

GB
D66
OBL
PvdA

PvdA
CDA
GL

GL
GB
D66
PvdA

CDA
OBL
PvdA
VVD
CDA
D66
GB
VVD
GL
PvdA

Een herijking maken van het
geurbeleid in Berkelland,
gericht op een daling van
aantal odeurs, die aansluit
en gebruikmaakt van de
recentste landelijke
ontwikkelingen en inzichten
op dit terrein.
Met een voorstel hiervoor
naar de raad komen voor
1 januari 2018.
Voorbereidingen treffen voor
het opstellen van een Lokale
Inclusie Agenda.
Knelpunten, wettelijke
verplichtingen, financiële
kaders en middelen
inventariseren.
Daartoe in over gaan met
mensen met een beperking
en/of hun
vertegenwoordigers, het
gehandicaptenplatform, het
ondernemersplatform en
andere
belangenorganisaties.
Voor 1 januari 2018 de
resultaten hiervan meedelen
aan de raad en dit verwerken
in een voorstel/stappenplan
voor een Lokale Inclusie
Agenda.
Een raadsvoorstel uitwerken
waarmee de inwoners van
Berkelland die op een
sociale lening zijn
aangewezen bij de SON een
rentetarief van bijvoorbeeld
5% betalen.
Dit voorstel op korte termijn
uitwerken zodat deze nog in
de begroting 2018 kan
worden opgenomen.

November 2017: Voor 1 januari komt er een notitie
naar de gemeenteraad waarin wordt aangegeven in
welke volgorde en onderlinge samenhang het
geurbeleid, plussenbeleid en het bestemmingsplan
buitengebied worden aangepakt.

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.
Wim Wormgoor / Alex ter
Horst

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

Meer informatie (cijfers)
verstrekken in begroting (en
andere ‘planning en control’
stukken)
In 2018 discussie voeren
met nieuwe raad voor kaders
voor inkoop duurzame
energie. Vanaf 1.1.2020
zorgdragen dat inkoop
aansluit op deze kaders.

Besluit naar aanleiding van deze motie genomen in
raad van 18 september 2018; motie uitgevoerd.

November 2017: planning is dat dit onderwerp kan
worden behandeld in de raad van februari 2018
Besluit genomen in raadsvergadering van 20 februari
2018; motie uitgevoerd.

November 2017: Op 15 november heeft het bestuur
van de stadsbank Oost Nederland ingestemd met het
verzoek van de gemeente Berkelland om het mogelijk
te maken de rente die mensen moeten betalen voor
sociale leningen te verlagen (naar 5%). Het college
werkt dit nu verder uit en verwacht dat de regeling
begin 2018 gereed is. De gemeenteraad zal hierover
geïnformeerd worden.
Besluit genomen op 13 november in gemeenteraad.
Motie uitgevoerd.

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.
November 2017: wordt vanaf 2018 (voorjaarsnota)
uitgevoerd; motie uitgevoerd.
November 2017: Proces gaat lopen vanaf installatie
nieuwe raad.
November 2018: 11 december voorstel in de
gemeenteraad. Motie uitgevoerd.

19-12

M-17-30

CDA
D66
GB
GL
PvdA

Aansluiten bij de Statiegeld
alliantie en via alle daartoe
geëigende kanalen de
invoering van statiegeld op
kleine (PET) drankflesjes en
–blikjes te bepleiten

Wij zijn aangesloten en bepleiten invoering statiegeld;
motie uitgevoerd.

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

23-01

Nummer
motie
M-18-03

D66
CDA
GB
PvdA
VVD
OBL

November 2018:
Communicatieplan is opgesteld en in juli 2018 ter
kennisname naar de gemeenteraad gezonden (raad
18 september 2018). Communicatieplan wordt
uitgevoerd. Raad wordt geïnformeerd via
monitoringresultaten en P&C cyclus; motie
uitgevoerd.

21-02

M-18-06

14-03

M-18-08

CDA
D66 GL
OBL
PvdA
VVD
D66
GB
VVD

Van afval naar grondstof
Voorstel tot bewustwording
gericht op afvalpreventie en
hergebruik van grondstoffen
door inwoners en
ondernemers voor 1 juni
2018. De resultaten eind
2018 aan de raad meedelen.
Uitblijven beleid muziek-,
kunst- en cultuuronderwijs
Raad tijdig informeren.
Woonzorg Experimenten
Voorstel voor ruimte voor
woonzorg experimenten incl.
kader en overzicht van
huidige projecten.

Besluit over Kader Woonzorg initiatieven genomen op
13 november 2018; motie uitgevoerd.

27-06

M-18-11

D66
PvdA

Raad o.a. via brieven geïnformeerd; motie uitgevoerd.

06-11

M-18-20

GB

Busverbinding Haaksbergen
- bereikbaarheid Neede en
Eibergen
Op bestuurlijk niveau met de
provincies Gelderland en
Overijssel, betrokken
gemeentebesturen, de
betrokken (bus)vervoersondernemingen en de
reizigersorganisatie ROCOV
(afdelingen Twente en
Gelderland) in gesprek gaan
over de problematiek.
Inzetten voor de directe
verbinding tussen Neede en
Haaksbergen en voor het
behoud van de buslijnen 73
en 74 en indien nodig
oplossingen te zoeken. De
gemeenteraad over de
uitkomsten en
vervolgstappen informeren.
Genoemde / betrokken
partijen zo spoedig mogelijk
informeren over deze motie.
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.
Dick Marsman

Moties 2018
Datum

Besluit over Beleidskader Muziek,- kunst en
cultuuronderwijs is genomen op 15 mei 2018; motie
uitgevoerd.

Wordt gestart

06-11

M-18-21

D66
GL
PvdA

06-11

M-18-22

D66
PvdA

06-11

M-18-25

GL
PvdA

Opzetten van Berkellands
Naoberfonds
Uiterlijk 1 mei 2019
raadsvoorstel (met dekking)
voor het opzetten van een
Berkellands Naoberfonds ter
aanvulling op / vervanging
van de huidige
Subsidieregeling
Burgerinitiatieven Berkelland
2018
Susan van der Zwaag
G1000 / Burgertop
Samen met gemeenteraad
bijeenkomst organiseren om
te onderzoeken of G1OOOaanpak bijdrage kan leveren
aan de versterking van
inwoners- en
Overheidsparticipatie +
vervolg.
Susan van der Zwaag en
griffie
Biodiversiteit – bladkorven
Burgers attent maken op
voordelen voor biodiversiteit
als gevallen blad niet wordt
weggehaald en raad
informeren of plaatsen van
bladkorven nog noodzakelijk
is.
Peter Busschers / Tonnie
Slutter

Wordt gestart

Wordt gestart

Wordt gestart

