Raadsvergadering

:

20 juni 2017

Onderwerp

:

Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / overzicht
aangenomen en overgenomen moties

Meer informatie bij

:

Griffie

Telefoon

: 0545-250 805

De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:
A. Ingekomen stukken
1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Brochure ‘Uw kiezers, onze klanten: gemeenteraadsverkiezingen 2018’ van
Detailhandel Nederland;
2. Begrotingscirculaire 2018 van de provincie Gelderland;
3. Brief van LandRaad, namens de heer A.J. Grooters (Eibergen), over afsluiting van de
Rietmolenseweg;
4. Brief van het Comité voor behoud van het Nationaal Landschap Winterswijk over de
energievisie van de gemeente Winterswijk;
5. Brief van de FNV Regio Achterhoek – Subnetwerk Oost over de regeling
vrijwilligersvergoeding in de bijstand;
6. Verslag van de Tweede Achterhoekse Radenconferentie van de Regio Achterhoek
op 22 februari 2017 in Haarlo;
7. Publieksjaarverslag Twence 2016;
8. Brief van de provincie Gelderland waarin aandacht wordt gevraagd voor goed en
integer bestuur;
9. Brief van NOC*NSF over het vragen van aandacht voor de participatie van kinderen
in armoede bij de behandeling van de voorjaarsnota;
10. Vergaderstukken Algemeen Bestuur Regio Achterhoek van 31 mei 2017;
11. Brief van de Veiligheidsregio naar aanleiding van artikelen in de krant over bluswater;
12. Brief van de Wsw-raad Hameland Gemeenten over toezending advies over
inrichtingsplan Werken Binnen Hameland;
13. Rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’ van de Nationale ombudsman;
14. Brief van de Ouderenbonden PCOB / KBO Neede voor Berkelland over de
collectieve zorgverzekering van Menzis;
15. Brief van de Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland over het Internationaal
Verdrag van de Rechten van het kind in relatie tot het afsluiten van de vernieuwde
contracten WMO-Jeugd;
16. Wob-verzoek van PSP ’92 Gelderland over de uitvoering van Artikel 125quater van
de Ambtenarenwet.
2. Correspondentie van het college van BenW /
afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. BenW-besluit over vergaderstukken Algemeen Bestuur Regio Achterhoek van 19
april 2017;
2. BenW-besluit over vergaderstukken Algemeen Bestuur Hameland van 19 april 2017
3. BenW-besluit over vergaderstukken Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost
Achterhoek van 21 april 2017;
4. BenW-besluit over voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen;
5. BenW-besluit over de Management letter van de accountant Baker Tilly Berk;
6. BenW-besluit over evaluatie bijzondere bijstand en minimaregelingen 2014 t/m 2016;
7. BenW-besluit over subsidie aan Muziek en KunstWijs met één jaar te verlengen;
8. BenW-besluit over de bestuursopdracht beleidskader sociaal domein;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BenW-besluit over voortgang groene handhaving;
BenW-besluit over regionale integrale aanpak leegstand;
BenW-besluit over jaarverantwoording 2016 Kinderopvang;
BenW-besluit over jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek;
Brief over inspraak bestemmingsplan ‘Neede, RWZI Kronenkamp 2017’;
Brief, gericht aan bestuur Stichting ZML TWOG, over instemming omzetting van
openbaar naar algemeen toegankelijke scholen;
Brief van 11 mei 2017 over ontwerp-structuurvisie Bovenplanse sloopbonusregeling
buitengebied;
Brief van 18 mei 2017 over ontwerp-structuurvisie Bovenplanse sloopbonusregelilng
buitengebied;
Brief, gericht aan de familie M. Aalbers (Eibergen), over ontwikkelingen ’t Spieker in
Eibergen;
Verslag van het werkbezoek inwoners gemeente Berkelland aan Oost-Groningen en
Drenthe;
Brief over inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hemminksweg 1 Beltrum 2017’;
Brief, gericht aan het ministerie van Economische Zaken, over de Regeling
landbouwtelling en de gecombineerde opgave 2014 met betrekking tot gevolgschade
voor natuur en landschap.

3. Raad / commissie / griffie
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Brief van Post Advocaten, namens Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV, over de
Leusinkbrink alsmede de reactie van het college van BenW op deze brief;
2. E-mail van T. Ritskes over de dodenherdenking.
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (t/m 23-05-2017)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Burgerinitiatieven: op de
hoogte houden van
ingekomen initiatieven en de
voortgang

Datum
toezegging
07-04-2015

Team
Gebied

Streefdatum
gereed
Eind 2017

Datum gereed

D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties
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, mei 2016:
Oktober 2016:

Aan motie kan pas uitvoering worden gegeven
als Berkelland zelf aandeelhouder is geworden
van RGV. Na opheffing RAL. Het RAL blijft nog
bestaan totdat alles is afgehandeld.
Mei 2017:
Uit nadere informatie blijkt dat in de
Aandeelhoudersvergadering van 2015 deze
kwestie al is afgewikkeld.
Afgedaan
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 kernniveau
bezien / overgangsbeleid
overwegen.

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
worden opgeschoven naar de 1e 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.
Oktober 2016:
Het college van BenW zal een voorstel over de
afhandeling in december aan de
gemeenteraad voorleggen. Het voorstel zal
ingaan op de vraag van ouderen naar
intramurale zorg en het huidige aanbod dat
voor hen beschikbaar is. Voor het in beeld
brengen van de vraag wordt gebruik gemaakt
van actuele cijfers die de provincie in oktober
2016 publiceert. Het huidige aanbod is in 2015
geïnventariseerd, de betrokken zorgpartijen en
vastgoedeigenaren leveren, eveneens in
oktober 2016, een actualisering. Deze nieuwe
gegevens worden in het voorstel verwerkt.
Mei 2017:
De motie M13-20 is afgedaan met het
raadsvoorstel in december 2016.

Dit onderwerp is inhoudelijk onderdeel
geworden van de lokale woonagenda en wordt
daarin verder meegenomen.
Afgedaan

Moties 2014
28-10
M-14-14

GB
CDA
D66

Evaluatie en evt bijsturen
in september 2015 van:
Beleidskader 2015-2016
“Voormekaar in
Berkelland”, Beleidsplan
Participatiewet,
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp

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.
Oktober 2016:
Evaluatie en eventuele bijsturing komt eind
2016 aan de orde.
Mei 2017:
Afgedaan.
Afgedaan

04-11

M-14-20

D66
VVD
PvdA
GL
OBL

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:
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.
Er is nogmaals aangeboden dat de gemeente
mee wil denken.

Oktober 2016:
In juli 2016 is er een gesprek geweest met het
bestuur van het zwembad. Daarin is o.a.
aangegeven dat het bestuur bezig is met een
sponsorplan om extra financiële middelen te
genereren. In december 2016 is er een
vervolggesprek waarna er een evaluatienotitie
volgt.
Mei 2017:
Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad
besloten de subsidie aan het bestuur van
Natuurbad Rekken voor 4 jaren structureel te
verhogen met € 5.000 en de subsidie 2017 te
bepalen op € 16.218,00. De motie is daarmee
afgerond.
Afgedaan
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

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.
Oktober 2016:
Wachten op uitspraak van de rechtbank.
Mei 2017:
Voorstel in voorbereiding.

Moties 2015
10/1211

10/1211

M-15-18

M-15-21

VVD
CDA
GB
OBL

VVD
CDA
D66
PvdA
GL
OBL

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.
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

Mei 2016:
Glasvezelcampagne CIF is gestart.
Oktober 2016:
De benodigde deelname van 50% is gehaald.
CIF gaat starten met de aanleg van glasvezel
in het buitengebied van Berkelland.
Mei 2017:
De aanleg is gestart van de glasvezel in het
buitengebied en de bedrijventerreinen.
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.

voorleggen.

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 vitaliteidsscan 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.
Afgedaan

08-12

M-15-23

D66
CDA
VVD
OBL
PvdA
GL
GB

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:
In de raad van 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.
Oktober 2016:
Op 11 oktober 2016 heeft de raad ingestemd
met de 1e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling VNOG 2010
met uitzondering van het financiële
verdeelmodel.
Mei 2017:
In de gemeenschappelijke regeling waarmee
het AB heeft ingestemd is de termijn verlengd
naar 5 jaar.
Afgedaan

Moties 2016
Datum
02-06

Nummer
motie
M-16-05

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

CDA
D66
VVD
GB
OBL

Het bestuur van de
stichting Kulturhus
’t Spieker (SKS) niet meer
te zien als gesprekspartner
en ook geen overleg te
plegen met het SKSbestuur in het kader van
motie M 15-21.
Geen geldelijke middelen
beschikbaar te stellen aan

Oktober 2016:
Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige
huurders over de motie. Zolang er geen
structurele oplossing vanuit de samenleving
komt, blijft de motie van kracht.
Mei 2017:
Via diverse bronnen hebben wij begrepen dat
het faillissement door het bestuur van SKS is
aangevraagd. De muziekverenigingen maken

21-06

M-16-07

SKS voor exploitatie van
’t Spieker.

geen gebruik van ons aanbod om tijdelijk uit te
wijken naar het Assink tot 1 juli 2017 en blijven
gebruik maken van ’t Spieker. Wij blijven de
ontwikkelingen volgen.

CDA
D66
GB
VVD
OBL
GL

Voor de begrotingsraadvergadering met een
uitgewerkt voorstel te
komen om
verenigingsondersteuning
te behouden voor
Berkelland en voor de
Berkellandse verenigingen.

Oktober 2016:
In oktober 2016 komt een advies in het college
dat ter kennisneming naar de raad gaat.

Partijen

Onderwerp

Stand van zaken

PvdA
D66
GB
GL

Omgevingsvergunning
Walemaatweg 2
Geesteren.
Het college wordt verzocht:
-de ontheffingsaanvraag
door GS naar eigen
verantwoordelijkheid
verder af te handelen.
-direct na ontvangst besluit
van GS dit kenbaar te
maken aan de raad.
-na besluit GS het besluit
tot aanvragen vvgb op te
schorten tot raad definitief
oordeel heeft gevormd
over passend binnen
gemeentelijk beleid
vanwege overschrijding
ammoniakdepositie..
-GS op de hoogte te stellen
van deze motie
-discussie over uitwerking
uitgangspunten
bestemmingsplan op korte
termijn voor te bereiden.
-raad een procedurevoorstel aan te bieden.

Mei 2017:
Afgedaan.

Mei 2017:
Er wordt op twee manieren invulling gegeven
aan het behoud van verenigingsondersteuning.
1) Eenmalige aanjaagsubsidie van 500,00
euro voor de administratie
Vanaf december 2016 kunnen
verenigingen eenmalig 500,00 euro
aanvragen om hun (gedeeltelijke,
specialistische) administratie aan de markt
uit te besteden.
2) Versterken van bestuurskracht en
samenwerking tussen verenigingen
Op dit moment zijn we aan het
onderzoeken hoe we een
‘verbindingsfunctionaris’ vorm kunnen
geven binnen de regeling
‘Combinatiefunctionarissen Brede Impuls’.
Naar verwachting is hier in
september/oktober 2017 meer
duidelijkheid over.

Moties 2017
Datum
24-01

Nummer
motie
M-17-01

Afgedaan

