Gewijzigde versie (in rood)
Raadsvergadering

:

14 juni 2016

Agendapunt

Onderwerp

:

Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / overzicht
aangenomen en overgenomen 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 Milieudefensie over TTIP en CETA; effecten voor publieke diensten en
beleidsvrijheid voor lokale overheden;
2. Resultaten van het onderzoek van Raadslid.Nu naar het zelfstandig raadsbudget;
3. Brief van de Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners over het
Kompas Right to Challenge in de Wmo;
4. Onderzoeksplan Dorps- en wijkraden van de Rekenkamercommissie BBLM;
5. Brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over de
trend om binnen tuincentra, bouwmarkten of andere detailhandel als nevenactiviteit
een dierenkliniek te exploiteren;
6. Verslag van de Nationale Ombudsman over 2015;
7. Bekendmaking van de ‘Regeling voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam
EUREGIO’ in de Staatscourant van 2 mei 2016;
8. Vergaderstukken Algemeen Bestuur Regio Achterhoek van 3 juni 2016;
9. Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland van
18 mei 2016;
10. Uitspraak Raad van State inzake het verzoek om een voorlopige voorziening te
treffen op het beroep van de Vereniging Gelderse Milieufederatie met betrekking tot
het bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014;
11. Uitspraak Raad van State inzake het beroep van de Vereniging Gelderse
Milieufederatie tegen het bestemminsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014.
2. Correspondentie van het college van BenW /
afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. BenW-besluit over informatiebeveiliging 2015
2. BenW-besluit over het regionaal jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC voor
voortijdig schoolverlaten 2014-2016;
3. BenW-besluit over Taalonderwijs aan nieuwkomers 6-13 jaar;
4. BenW-besluit over privacybeleid 3D;
5. BenW-besluit over woningmarktmonitor Berkelland;
6. BenW-besluit over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’(zienswijzen, adviezen en advies
van de Commissie mer);
7. BenW-besluit over tussenstand raadsperiode 2014-2018;
8. BenW-besluit over 3D Monitoringsplan gemeente Berkelland, 3e voortgangsrapportage;
9. BenW-besluit over de Berkelvisie 2015;

10. BenW-besluit over vergadering Algemeen Bestuur Regio Achterhoek
van 20 april 2016;
11. BenW-besluit over tussenevaluatie Afvalstoffenplan 2014-2018;
12. BenW-besluit over de jaarstukken 2015 van de Regio Achterhoek;
13. BenW-besluit over de positionering Jeugdgezondheidszorg;
14. BenW-besluit over de voortgangsmelding onderwijsvisie Berkelland;
15. BenW-besluit over 3e tussenrapportage transitie Hameland en 1e Bestuursrapportage
2016;
16. Brief aan Baker Tilly Berk NV over bevestiging bij de financiële rapportage ingevolge
de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 en Subsidieverordening vitaal
Gelderland 2011;
17. Brief aan de Huisartsenpost Oost-Achterhoek over de door gemeenteraad
ingediende motie inzake sluiting satelliet huisartsenpost Borculo per 1 april 2016;
18. Circulaire van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de
wettelijke regeling inzake geheimhouding;
19. Memo over reactie huisartsenpost op motie gemeenteraad van 12 april 2016.
3. Raad / commissie / griffie
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
1. Brief van P. Vuijk (Santpoort-Zuid) over een persoonsgebonden vergunning voor het
wonen op Höfteweg 2M en 2N te Ruurlo;
2. Brief van W. Arentsen en E.B.W. Arentsen-Haggeman over het plaatsen van een
schutting.
5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Brief van J. Jansen (Eibergen) over het indienen van een bezwaar tegen de
aanvraag voor een uitrit en het plaatsen van een noodwoning aan de
Hupselsedwarsweg 2 in Eibergen;
2. Brief van de familie Cornelisen (Ruurlo) over uitsluiting bij aanleg glasvezel in het
buitengebied.
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (t/m 17-05-2016)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Bij de eerstvolgende
actualisatie van de
wegenlegger wordt bezien
welke wegen in aanmerking
komen om een naam te
krijgen en welke wegen in
aanmerking komen om aan
de openbaarheid te worden
onttrokken.
Inwonerpanels nabij
Voormekaarteams
organiseren
Verslag projecten betaald met
extra geld voor aansluiting
van het onderwijs op de
arbeidsmarkt

2.
3.

Datum
toezegging
01-11-2012

Afdeling

28-10-2014

Mens en
samenleving

Juni 2015

06-11-2014

Mens en
samenleving/
SDOA

Begin 2015

Gemeentewerken

Streefdatum
gereed
Eind 2016

Datum gereed

4.

6.
7.
8.

9.

10.

Burgerinitiatieven: op de
hoogte houden van
ingekomen initiatieven en de
voortgang
Informeren over overleg en
inrichting Hambroekplassen
Handhavingsplan BOA

07-04-2015

Publiekswinkel

Eind 2017

18-08-2015

Zodra er
aanleiding is
Begin 2016

N.a.v. de najaarsnota 2015
verantwoorden waar het geld
voor de organisatie aan is
besteed
Bij de jaarrekening inzicht
geven in de stand van zaken
diverse projecten
(investeringslijst)
N.a.v. motie M-15-21
(Kulturhusen) notitie
aanleveren over de voortgang
en plan van aanpak Kulturhus
’t Spieker

08-12-2015

Ruimtelijke
Ontwikkeling
Mens en
Samenleving
Intern Advies

08-12-2015

Intern Advies

Juni 2016

12-01-2016

Mens en
Samenleving

Maart 2016

12-11-2015

Eind 2016

Afgehandeld
Raad
14-06-2016

D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties
Openstaande moties vorige raadsperiode
Alle aangenomen/overgenomen moties 2014 ev
Stand van zaken per mei 2016.
Moties 2013
Datum
02-04

Nummer
motie
M-13-03

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

D66
OBL
PvdA
GB
GL

Bezoldiging bestuurder
RGV Holding B.V.

April 2014:
Aan motie kan pas uitvoering worden gegeven
als Berkelland zelf aandeelhouder is geworden
van RGV. Na opheffing RAL.
September 2014:
Situatie op dit moment nog ongewijzigd.
Mei en oktober 2015:
Idem.

17-09

M-13-10

CDA
VVD
GB
OBL

N.a.v. Natura 2000 gebied
Stelkampsveld in overleg
treden met gemeente
Lochem, Waterschap
RenIJ, Staatsbosbeheer en
provincie Gelderland over
o.a. beheerplan in
samenspraak net
bewoners, evt uitplaatsing
van bedrijven,
hydrologische maatregelen
in beeld krijgen

Mei 2016:
Idem.
April 2014:
Beheerplan zal volgens planning in augustus
2014 door EZ worden vastgesteld.
Gesprekken zijn nog gaande. Daarna
publicatie en communicatie. Aan de
Landbouwagenda wordt nog gewerkt.
September 2014: Besluitvorming door EZ weer
uitgesteld. Gaat ook pas verder na uitspraak
RvS. Bijeenkomst over Landbouwagenda
wordt een dezer dagen gehouden.
Januari 2015:
Vanaf 10 januari 2015 ligt PAS en
Beheersplan ter inzage. Zijn door EZ ook al
info-avonden gepland. Nog geen uitspraak
RvS.

Mei 2015:
Uitspraak RvS half april binnengekomen. Alle
bezwaren ongegrond. Daarmee is
Stelkampsveld nu definitief aangewezen als
Natura 2000 gebied. Zodra nieuwe wethouder
RO benoemd is wordt bestuurlijk overleg
gepland.

17-09

M-13-11

VVD
D66
CDA
OBL
GB
PvdA

Impuls Breedband in het
buitengebied.
Rol van de raad t.a.v. PS.

Oktober 2015:
Bestuurlijk overleg is ondertussen geweest.
Provincie start als trekker in januari 2016 de
uitvoering van het project.
April 2014:
De start van het project stond gepland per 1
mei 2014. De verschillende gemeenten
zouden de regie moeten voeren over de uitrol
van breedband in hun gemeenten. Door
onduidelijkheid over de uitrol van de provincie
in het totale project kan er nog niet worden
gestart.
September 2014:
PS heeft inmiddels besloten de gevraagde
gelden ter beschikking te stellen.
Mei 2015:
PS heeft besloten om 35 miljoen ter
beschikking te stellen. In de raad van 3 maart
2015 is besloten om vanuit Berkelland een
lening van maximaal 6 miljoen te verstrekken
aan de oprichting van glasvezelmaatschappij
Achterhoek BV.
Oktober 2015:
In november 2015 wordt meer helderheid
verwacht over het te volgen traject.

29-10

M-13-17

GB
PvdA
GL

In kader van Hart Veilig
Wonen een eenmalige
bijdrage verstrekken uit de
algemene reserve; in april
2014 een evaluatie +
projectvoorstel

Mei 2016:
Glasvezelcampagne CIF is gestart.
April 2014:
Bijdrage is betaald. Voorstel over hoe nu
verder is in voorbereiding.
September 2014:
De werkgroep ontstaan uit de contactpersonen
van alle AEDwerkgroepen gaat eind oktober
het eindvoorstel aan alle werkgroepen
voorleggen. Daarna komt er een voorstel
richting gemeente.
Mei 2015: -

03-12

M-13-19

D66
VVD
GL

Onderzoek naar
investeringsmogelijkheden
om renteverlies schatkist

Oktober 2015:
Eindconstatering:
- Onderhoud en aanschaf nieuwe AED’s kan
bekostigd worden door lokale werkgroepen en
fondsen.
- kosten alarmering en nazorg kunnen niet
door de lokale werkgroepen gedragen worden.
In raad 12 november 2015 komt motie over
deze kosten.
April 2014:
Loopt

GB
OBL
PvdA

bankieren te beperken /
daarbij kijken naar
duurzame energie

September 2014:
Er staat in november 2014 een strategisch
overleg van college gepland over dit
onderwerp.
Mei 2015: -

03-12

M-13-20

VVD
D66
OBL
CDA

Te bevorderen dat een
apart hoofdstuk in de
woonvisie wordt
opgenomen voor
kleinschalige woonvormen
voor zwaardere zorg (ZZP5
en ZZP7) / op kerniveau
bezien / overgangsbeleid
overwegen.

Oktober 2015:
De motie wordt uitgevoerd.
Gezien de huidige rentestand zijn de
mogelijkheden om meer rendement te halen
beperkt.
Het doen van investeringen waardoor de
exploitatielasten afnemen is er nog wel een.
We bekijken regelmatig of er rendabele
mogelijkheden zijn.
April 2014:
Wordt voorbereid.
September 2014:
In commissie Ruimte van 3 september 2014 is
de volgende toezegging gedaan: de komende
maanden zullen vervolggesprekken
plaatsvinden over het onderzoek van wonen +
zorg projecten (motie Teselink). De resultaten
zullen worden meegenomen in de Woonvisie,
via een apart hoofdstuk. Hierdoor kan de
planning niet worden gehaald en deze zal
e
worden opgeschoven naar de 1 helft 2015.
Mei 2015:
Zie raadsbesluit 19 mei 2015.
Onderzoek wonen/zorg dit half jaar uitvoeren.
Oktober 2015:
Actieve informatie in commissie bestuur en
ruimte 4 november 2015:
We voeren gesprekken met zorgpartijen en
corporaties. Onderzoek spits zich toe op
woonvormen voor mensen met dementie en
somatische aandoeningen. Er is draagvlak
voor een gezamenlijk overleg. Begin 2016
komt hierover de terugkoppeling.
Mei 2016:
Bij de actieve informatie in de commissie
Bestuur en Ruimte op 28 april 2016 is de stand
van zaken aangegeven. Voor de zomer wordt
nog een gezamenlijke inventariserende
bijeenkomst geïndiceerd.

Moties 2014
Datum
04-03

Nummer
motie
M-14-02

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

GL
GB
PvdA

Meedoen naar Vermogen
mét een PGB (visienota
aanpassen; notitie aan
raad voorleggen)

April 2014:
Wordt voorbereid.
September 2014:
In oktober 2014 in commissie.

24-06

M-14-05

PvdA
GB
CDA
D66
OBL
GL
VVD

Geen Noordtak Betuwelijn
door de Achterhoek

Mei 2015:
Dit punt is afgehandeld. De visienota is in april
vastgesteld. In het 3D Beleidskader dat in
oktober 2014 is vastgesteld heeft de raad ook
input kunnen leveren voor het onderdeel PGB.
September 2014:
Traject ingezet door provincie Gelderland en
Overijssel en Havenbedrijf Rotterdam is
beëindigd. Staatssecretaris heeft de Noordtak
in het algemeen op de lange baan geschoven.
Januari 2015:
De stand is nog zoals in september 2014
geschetst. Wel zal binnenkort (waarschijnlijk
1 april 2015) een delegatie uit de Achterhoek
een werkbezoek aan Rotterdam brengen en
spreken met een aantal Tweede Kamer leden
om het Achterhoekse geluid nogmaals te
benadrukken.
Mei 2015:
Werkbezoek geweest. Aantal Tweede
Kamerleden zullen als vervolg daarop
binnenkort worden uitgenodigd voor bezoek
aan de Achterhoek om te spreken over o.a. de
Noordtak.
Daarnaast is regionaal afgesproken dat de
zaak Noordtak blijvend gemonitord zal worden.

28-10

28-10

28-10

M-14-09

M-14-10

M-14-11

CDA
D66
GB
OBL

Budget
mantelzorgcompliment
gebruiken voor
mantelzorger en
mantelzorgondersteuning;
raad informeren over
mantelzorgondersteuning
bij WMO rapportage;
waardering en
ondersteuning uitwerken in
regeling

Oktober 2015:
Uitnodiging is gedaan. Voor het overige is het
voorgaande nog steeds van toepassing.
Mei 2015:
Het advies over het mantelzorgcompliment
komt op 2 juni in het college. Tijdens het
overleg met de fractievoorzitters op 2 juni en
het technisch beraad op 17 juni wordt de raad
geïnformeerd over mantelzorgondersteuning
en de uitwerking van het
mantelzorgcompliment.
Oktober 2015:
Afgehandeld.

D66
CDA
GB
GL
VVD
PvdA
OBL

Instellen mediator bij drie
decentralisaties;
klachtenafhandeling
betrekken bij
klanttevredenheidsonderzoek en in
rapportages naar
gemeenteraad

Mei 2015:
Op dit moment is hier nog niet wat aangedaan.

D66
CDA
GB
VVD
GL
PvdA
OBL
VVD
PvdA

Monitoring decentralisaties
(1 x per kwartaal raad
monitorrapportage
aanbieden; de minimaal te
monitoren punten staan in
de motie; begin 2015 opzet
monitor voorleggen aan
presidium; eerste monitor
bij voorjaarsnota aan raad
presenteren

Mei 2015:
In maart is de motie met de raad besproken
tijdens een technisch beraad. Inmiddels is er
een concreter 3D monitoringsplan gemaakt.
Deze wordt op 2 juni voorgelegd aan de
fractievoorzitters. Op 17 juni wordt dit plan
besproken tijdens een technisch beraad. Er zal
vervolgens per kwartaal een
monitoringsrapportage worden uitgebracht.

Oktober 2015:
Idem.
Mei 2016:
Klachtenafhandeling wordt meegenomen in
monitoring. 3D monitor is in mei naar de raad
gegaan.

28-10

M-14-12

GB
CDA
D66

28-10

M-14-14

GB
CDA
D66

28-10

M-14-15

D66
CDA
GB
GL

28-10

M-14-17

GB
CDA
D66
VVD
PvdA
GL
OBL

04-11

M-14-20

D66
VVD
PvdA
GL
OBL

Reserveren van budget
voor te ontstane
probleemsituaties bij
stopzetting HH1 (€ 500.000
per jaar voor komende
twee jaar)
Evaluatie en evt bijsturen
in september 2015 van:
Beleidskader 2015-2016
“Voormekaar in
Berkelland”, Beleidsplan
Participatiewet,
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp

Mei 2015:
Dit budget is gereserveerd. De regeling voor
de bijzondere bijstand is ook uitgewerkt.

Regeling (financieel)
maatwerk huishoudelijke
hulp voorleggen aan raad
vóórdat college besluit
neemt.
MOED / Brandweer
gemeente Berkelland (blus
en hulpverleningscapaciteit
op niveau houden; niet
instemmen met
voorliggend plan;
aandringen bij de
veiligheidsregio op correcte
behandeling van het
project MOED)

Mei 2015:
De regeling is in januari 2015 voorgelegd aan
de raad voordat het college een besluit had
genomen.

Extra subsidie aan
natuurbad Rekken van
€ 5000 per jaar in 2015 en
2016;
Gesprek met bestuur
aangaan; raad jaarlijks op
de hoogte houden

Mei 2015:
Komt in september.
Oktober 2015:
In november 2015 in de raad aan de orde.
Mei 2016:
Beleidskader, Beleidsplan en Verordeningen
zijn afgedaan.
Evaluatie en eventuele bijsturing komt eind
2016 aan de orde.

Mei 2015:
Op 20 november 2015 heeft het AB van de
VNOG ingestemd met MOED. Over het
nieuwe verdeelmodel binnen de VNOG is (nog
steeds) geen besluit genomen. De
burgemeester heeft zich ingezet voor behoud
van de hulpverleningscapaciteit.
Oktober 2015:
Op 19 november 2015 is er in Winterswijk een
bijeenkomst voor alle raadsleden van alle
achterhoek-oost gemeenten over het
verdeelmodel VNOG. Het uitvoeringsproces
rondom MOED ligt tijdelijk stil omdat de OR
niet ingestemd heeft.
Mei 2016:
Moed is eind 2015 afgerond en overgegaan in
het huidige reorganisatie. De OR heeft hier
voor in maart 2016 toestemming voorgegeven.
Mei 2015:
Het bestuur van de het zwembad is over de
motie via de subsidiebeschikking voor 2015
geïnformeerd. In deze beschikking is als
voorwaarde opgenomen dat ze ons informeren
over de resultaten van hun pogingen om meer
eigen inkomsten te verwerven. Bovendien is
hun ondersteuning aangeboden. Binnenkort
wordt een afspraak gemaakt met het bestuur
om een en ander ook mondeling toe te lichten.
Oktober 2015:
Er is contact geweest met Marianne
Blaauwboer, bestuurslid van het zwembad. Ze
geeft aan dat er wat bestuurswisselingen zitten
aan te komen. Er is gestart met een
sponsorplan, maar dat is nog niet uitgewerkt.
Het aantal bezoekers viel dit seizoen ook wat
tegen, deels door het slechte weer, maar ook
de krimp zal meespelen omdat het zwembad
met name aantrekkelijk is voor gezinnen met
jonge kinderen.

Men hoopt dat de samenwerking tussen de
Rekkense verenigingen waarbij verenigingen
elkaar bestuurlijk moeten gaan steunen (een
project van Belangenvereniging Rekken en de
sportfederatie), gaat helpen met het vinden
van bestuurders die weer wat meer beweging
in het zwembad gaan brengen. Er wordt ook
weer gezocht naar een bestuurder uit
Haaksbergen.

04-11

M-14-23

D66
PvdA
OBL

In notitie Werken met de
Wro na 1 juli 2013
scenario’s delegatie en
geen delegatie uitwerken

Er is nogmaals aangeboden dat de gemeente
mee wil denken.
Mei 2015:
Zal dit jaar worden uitgevoerd.
Oktober 2015:
Zit verweven in memo VVGB en
bestemmingsplan buitengebied 2016 dat
10 november in college komt.
Mei 2016:
Aanpassing delegatiebesluit over vvgb’s na de
gerechtelijke uitspraak over Grolseweg 19.

Moties 2015
Datum
20-01

03-03

Nummer
motie
M-15-02

M-15-03

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

VVD
PvdA
GL
OBL

Studie/analyse laten
verrichten naar leer- en
verbeterpunten rolinvulling
raad en college op basis
van Bestemmingsplan
Buitengebied 2012, met als
doel het functioneren van
raad i.s.m. college verder
te optimaliseren.
Steunen motie PS voor
gespreide betaling eigen
bijdrage € 500 voor aanleg
glasvezel.

Mei 2015:
Uitwerken in raadsconferentie najaar 2015.

PvdA
D66
VVD
GL
CDA
GB

Oktober 2015:
Op basis Berenschotrapport (BOB model) is in
september 2015 de raadsconferentie
gehouden.
Mei 2015:
Het project is even on hold vanwege de
antwoorden van de Europese commissie.
Deze moeten eerst uitgewerkt worden
alvorens de vraagbundeling kan starten en dus
ook de uitwerking van de wijze van betaling
van de € 500,-.
Oktober 2015:
Is achterhaald.

19-05

M-15-07

VVD
D66
CDA
PvdA
OBL
GL
GB

Opstellen korte notitie naar
de positie van de
Gemeente Berkelland in de
Regio Achterhoek t.b.v. de
discussie in de raad.
Voorlopig niet meewerken
als het gaat om het
verleggen van
beslisbevoegdheid aan de
Regio Achterhoek.

Oktober 2015:
De raad heeft een tussenrapportage
ontvangen.
De definitieve rapportage komt in januari 2016
op basis van de ontwikkelingen C8 en
toekomst Regio Achterhoek.
Mei 2016:
In februari is een collegeadvies in de
commissie bestuur en ruimte aan de orde
geweest. Besloten is om een bijpraatsessie
over dit onderwerp te houden. Deze vindt
plaats op 24 mei 2016.

30-06

23/3006

15-10

M-15-11

M-15-12

M-15-14

PvdA

D66
VVD
CDA
GL
GB
OBL
PvdA

CDA
GB
VVD
GL
OBL

15-10

M-15-15

CDA
D66
GB
PvdA
VVD
OBL
GL

10/1211

M-15-17

D66
GB
VVD
PvdA
GL
OBL

1. Opties uitwerken over
toekomstige beschut
werken. Ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.
2. Met de WSW raad
afstemmen hoe de huidige
expertise zoveel mogelijk
behouden kan blijven.
3. De WSW raad
consulteren bij de
uitwerking van de nieuwe
organisatievorm.

Oktober 2015:
Wordt aan gewerkt.

Beleid vormen tav
overschotten komend uit
de jaarrekening.
Uitgangspunten:
- aanvullen bestemmingsreserves specifiek doel
- bestemmen voor
beleidsvoornemens of
raadsbesluiten
- teruggave aan inwoners
middels korting op OZB.
Rekening houden met:
- financiële positie
Berkelland
- concrete beleidsvoornemens of raadsbesluiten.
Een voorstel maken om de
Verordening starterslening
Berkelland te wijzigen in
die zin dat het maximale
aankoopbedrag wordt
verhoogd naar € 200.000.
En de woningcategorie te
verruimen zodat ook nieuw
te bouwen (starters-)
woningen in kleine kernen
hieronder vallen.
Ongenoegen raad t.a.v.
afdekken tekorten spoor in
samenspraak met de
gemeenten in de
Achterhoek kenbaar
maken aan de
Staatssecretaris voor
behandeling van de
begroting Infrastructuur in
de Tweede Kamer.
Opschorten innen
ouderbijdrage behandeling
kind in geestelijke
gezondheidszorg.
In periodieke
monitoringsrapportage
meenemen om hoeveel
kinderen het gaat.
In overleg treden met de
raad na kabinetsbesluit
over de inning van de
ouderbijdrage.

Oktober 2015:
Een van de mogelijke genoemde voorwaarden
is de hoogte van reserves.
Nadat de accountant bij de interim controle zijn
licht heeft laten schijnen over de
reserves wordt een voorstel afgerond.

Mei 2016:
Afgedaan.

Mei 2016:
In de raadsvergadering van april 2016 is het
beleid vastgesteld.

Oktober 2015:
Wordt gemaakt.
Mei 2016:
Verordening met aanpassingen zoals gewenst
is 8 december 2015 in de raad geweest. De
motie is afgehandeld.

Oktober 2015:
Brief is al verstuurd.

Het kabinet heeft besloten dat de inning van
ouderbijdrage vanaf 2016 vervalt.
Afgedaan.

10/1211

M-15-18

VVD
CDA
GB
OBL

10/1211

M-15-19

CDA
GB
VVD

10/1211

M-15-21

VVD
CDA
D66
PvdA
GL
OBL

08-12

M-15-23

D66
CDA
VVD
OBL
PvdA
GL
GB

Op korte termijn zelf in
overleg treden met
marktpartijen om realisatie
van breedband in het
buitengebied mogelijk te
maken.
Dit uitvoeren naast de
ingezette weg met de
provincie.
De komende 4 jaar
minimaal 250.000 euro per
jaar uit de Reserve
Onderhoud Wegen te
gebruiken voor extra
onderhoud aan de wegen
in het buitengebied.

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.
Samen met colleges
Winterswijk, Oost Gelre en
Aalten een vuist maken
tegen het nieuwe
verdeelmodel
“Gemeentefonds” van de
VNOG. Andere gemeenten
actief benaderen voor
steun. Inzetten op een
ander verdeelmodel bij
voorkeur “Slagkracht”.
Bij een (nadelig) besluit de
overgangstermijn
verlengen van 2 naar
tenminste 5 jaar.

Mei 2016:
Glasvezelcampagne CIF is gestart.

Mei 2016:
Ter uitvoering van deze motie wordt in het
onderhoudsprogramma voor groot onderhoud
aan wegen voor het jaar 2016 rekening
gehouden met een additioneel budget van
€ 250.000,--.
De focus ligt daarbij op de erftoegangswegen
type 1 en 2. Bij de laatste kwaliteitsmeting
scoorde deze categorie beneden het voor
deze wegen vastgestelde kwaliteitsniveau.
Mei 2016:
Er vindt op dit moment een inventariserende
ronde plaats bij de dorpshuizen.
En een ronde langs de kleine kernen.

Mei 2016:
In de raad va juni 2016 komt het verdeelmodel
aan de orde. De termijn gaat naar 3 jaar. We
gaan samen met Winterswijk en Aalten een
vuist maken tegen het verdeelmodel. Willen
eigenlijk nader onderzoek waarom het bij ons
zoveel hoger wordt.

Moties 2016
Datum
12-04

Nummer
motie
M-16-02

Partijen

Onderwerp

GL
GB
D66
VVD

De huisartsenpost Oost
Achterhoek vragen om
(o.a. cijfermatige)
onderbouwing van het
genomen besluit tot sluiting
van de post in de Borculo.
Analyse van bezoek aan
de post door de jaren.
N.a.v. benchmark 2014
vragen om informatie over
bereikbaarheid en

Aan
Over

Stand van zaken
Mei 2016:
Brief verzonden naar de
huisartsenpost met het verzoek de
gevraagde gegevens aan te leveren
voor 17 mei en bovendien een
afspraak te maken met wethouder
Van Haaren om een nadere
toelichting te geven.

aanrijtijden.
In beeld brengen gevolgen
voor de inwoners.
Met huisartsenpost in
overleg gaan over
heroverweging (zo nodig
Menzis betrekken).
Informatie met de
gemeenteraad delen.

