BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

13 februari 2018, week 7
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 6 februari 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanpassingen/investeringen in onderliggend wegennet N18
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
De raad voorstellen:
1. Krediet ter hoogte van € 675.000,- beschikbaar te stellen voor de afwaardering
en herinrichting van het zuidelijke deel van het huidige N18 tracé (tussen
Eibergen en RBT De Laarberg) tot een 60 km/u zone/wegtracé.
2. Een krediet van € 750.000,- beschikbaar te stellen om het huidige N18 tracé in
Eibergen vanaf Verosol tot aan de oude/huidige bebouwde komgrens van
Eibergen in te richten als een 50 km/u zone/wegtracé.
3. Voor de herinrichting van het deel van het huidige N18 tracé dat ligt binnen de
huidige bebouwde (zuidelijke) komgrens van de kern Eibergen en de
Berkelbrug (noordzijde) een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 200.000,-.
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 675.000,- voor de aanleg van de
rotonde in de N315 bij Rietmolen.
5. Het totaalkrediet van € 2.300.000,- voor € 2.085.000,- te dekken uit de
Algemene Reserve en het restant van het krediet ter hoogte van € 215.000,- te
dekken uit de te ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat
Samenvatting/kernboodschap
Door de ingebruikname van de nieuwe N18 in mei 2018 zijn er aanpassingen
nodig aan het onderliggende wegennet. Deels gaat het om het uitvoeren van
verplichtingen uit de Realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat, maar ook gaat
het om eigen keuzes in het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het
gaat hierbij om de afwaardering/ herinrichting van het huidige N18-tracé in
Eibergen vanaf de Berkelbrug tot aan RBT De Laarberg. Daarnaast wordt
voorgesteld om financieel bij te dragen aan de aanleg van een rotonde bij
Rietmolen door de provincie Gelderland in 2019. Er wordt aan de raad voorgesteld
om in totaal een krediet van € 2.300.000,- beschikbaar te stellen.
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3.b

Verplaatsing zuidelijke komgrens Eibergen in verband met ingebruikname
N18
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. In verband met de aanleg/ingebruikname van de nieuwe N18, de zuidelijke
bebouwde komgrens van Eibergen op de huidige N18 (ter hoogte van Motor
Eibergen) verplaatsen naar de nieuwe rotonde bij de Ballastput/De Kiefte.
2. Rijkswaterstaat (als eigenaar en wegbeheerder van tracé huidige N18)
verzoeken het verkeersbesluit te nemen om de maximum snelheid op het
oude/huidige tracé van de N18 (tussen de nieuwe rotonde en Motor Eibergen)
te verlagen naar 50 km/u, zodra de nieuwe N18 in gebruik is genomen.
Samenvatting/kernboodschap
Na de ingebruikname van de nieuwe N18 zal de maximumsnelheid op het hele
oude N18-tracé door Eibergen 50 km/u per uur zijn. Door het verplaatsen van de
bebouwde komgrens zal ook het gedeelte tussen Verosol en de huidige komgrens
(bij Motor Eibergen) na openstelling van de nieuwe N18 50 km/u bedragen.
Hierdoor ontstaat er een veilige en herkenbare verkeerssituatie en is
bedrijventerrein De Kiefte beter bereikbaar. Bovendien wordt hierdoor doorgaand
sluipverkeer ontmoedigd.

3.c

Advies afhandelen bezwaarschrift M.J. Schotman, namens diverse gezinnen
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. De bezwaarden wonende Haaksbergseweg 128, 130, 132, 134, 136, Rondweg
8, 10, 12 en Margrietstraat 24 te Neede, ontvankelijk verklaren in hun
bezwaren.
2. De overige bezwaarden niet ontvankelijk verklaren in hun bezwaren.
3. De bezwaren ongegrond verklaren en het besluit niet te herroepen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college heeft op verzoek van het bewonerscomité Haaksbergseweg in Neede
besloten om de komgrenzen te verplaatsen. Deze verschuiving van de
komgrenzen heeft een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid en
leefbaarheid voor aanwonenden. Tegen het besluit is bezwaar gemaakt. Het
ingediende bezwaar is voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Naar
oordeel van de commissie zijn er geen omstandigheden op grond waarvan het
college niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.
Het college besluit om de bebouwde komgrenzen aan de Haaksbergseweg en de
Rondweg te verplaatsen te handhaven.

3.d

Verzoek om herziening bestemmingsplan Schuppendijk 3-5
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De procedure volgen om mee te werken aan een herziening van het
bestemmingsplan voor Schuppendijk 3-5 in Gelselaar, naar een volwaardige
recreatiebestemming.
Samenvatting/kernboodschap
De bestaande recreatieve en nevenactiviteiten overstijgen de agrarische
activiteiten. Om in deze nieuwe hoofdfunctie te kunnen faciliteren is het nodig om
het bestemmingsplan te herzien. Daarom wordt voorgesteld om de procedure voor
de herziening van het bestemmingsplan te starten.
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Daarbij is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld, met daarin natuuraanleg
ter compensatie van de verandering van een recreatieve nevenfunctie naar een
recreatieve hoofdfunctie. Uiteindelijke is het aan de gemeenteraad om het
bestemmingsplan wel of niet vast te stellen.
4

1e Wijziging Legesverordening 2018
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De gemeenteraad voorstellen de 1e wijziging van de Legesverordening 2018 vast
te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De Legesverordening 2018, hoofdstuk 2, organiseren evenementen of markt wordt
aangevuld met 3.2.1.1a een grootschalig evenement met tent hiervoor bedraagt
het tarief € 285,00 en 3.2.1.2a een ander dan melding plichtig of grootschalig
evenement met tent hiervoor bedraagt het tarief € 140,00. Ook wordt het bedrag
voor een loterijvergunning van € 22,20 gelijk getrokken aan een APV-vergunning
zijnde € 22,60 (1.16.2).

6

AB Vergadering GGD NOG d.d. 15 februari 2018
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken van de vergadering van
het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost
Gelderland op 15 februari 2018.

7

Door provincie Gelderland gemaakt inpassingsplan ten behoeve van
verplaatsing woning Haaksbergseweg 69 Neede
Portefeuillehouders J.A. Pot-Klumper en M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De raad voorstellen in te stemmen met het voorontwerp Provinciaal
Inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede.
2. Wethouder Van Haaren stemt, in lijn met haar eerder ingenomen standpunt,
niet in met dit besluit.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede, zodat het mogelijk wordt de woning
Haaksbergseweg 69 te verplaatsen en af te zien van een geluidscherm.

8

Benoeming locosecretarissen
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De heer C.D.H. van Hoeve aanwijzen als eerste locosecretaris.
2. Mevrouw R.G.B. Bouwman als tweede locosecretaris.
3. Mevrouw S. van der Zwaag als derde locosecretaris.
4. Alle eerdere besluiten inzake benoemingen als locosecretaris in te trekken.
Samenvatting/kernboodschap
In elke gemeente moet een gemeentesecretaris zijn. Om onder andere in
vakantietijd en bij ziekte en bij andere redenen van verhindering in die functie te
kunnen voorzien, moeten er locosecretarissen worden aangewezen. We
benoemen nu drie locosecretarissen, zodat er altijd iemand beschikbaar is.
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