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3
3.a.

Openbaarmaking eerder genomen besluiten
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfswoning
(inwoning) Dwarsweg 2 in Beltrum (210552)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo).
2. Als er geen inspraakreacties worden ingediend de procedure vervolgen door
de stukken in ontwerp ter inzage te leggen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaren van Dwarsweg 2 in Beltrum hebben een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van de bedrijfswoning voor
inwoning. De woning krijgt een inhoud van 995,42 m3. Wij zijn bereid met een
grote buitenplanse afwijking medewerking te verlenen en de inspraakprocedure
hiervoor te starten. Als er geen inspraakreacties worden ingediend dan kan de
procedure worden vervolgd door de stukken in ontwerp ter inzage te leggen.

3.b.

Buitenplanse afwijking voor omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning
(Hekweg 7 Geesteren) (217755)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit;
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de functie
bedrijfswoning om te zetten in plattelandswoning aan de Hekweg 7 in Geesteren.
Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom
wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat
geen reacties en/of zienswijzen worden ingediend, de aangevraagde
omgevingsvergunning te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’
van de gemeenteraad nodig.
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Onttrekking zandweg aan openbaar verkeer Zwilbroekseweg Eibergen
(209302)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Een uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgen voor de onttrekking van
het zandpad aan de Zwilbroekseweg aan de openbaarheid.
Samenvatting/kernboodschap
In Eibergen, in de hoek tussen de Zwilbroekseweg en Rekkenseweg, worden twee
kavels verkocht voor vrijstaande woningen. Aan de oostkant van het plan ligt een
zandpad. De gemeente gaat een uniforme openbare voorbereidingsprocedure
volgen voor de onttrekking van het zandpad aan de openbaarheid. De bewoners
van de naastgelegen wijk kunnen de moestuintjes die gelegen zijn aan de
Zwilbroekseweg via de kruising Rekkenseweg-Zwilbroekseweg bereiken. Het is
mogelijk zienswijzen in te dienen.

6

Voortzetten en uitbreiden jongerenwerk 2018/2019/2020 (221030)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Voortzetten van jongerenwerk Berkelland t/m 31 december 2020 in beheer van
de gemeente;
2. Uitbreiden van het huidige jongerenwerk Berkelland (0,8 fte senior
jongerenwerker) met 0,5 fte junior jongerenwerker voor de periode 1-9-2018
t/m 31-12-2020;
3. Voor het jongerenwerk in € 232.300,- beschikbaar stellen uit het
uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Samen Denken, Samen Doen’.
Samenvatting/kernboodschap
Het jongerenwerk in Berkelland ontwikkelt zich door. De jongerenwerker wordt
verlengd met 2 jaar en krijgt ondersteuning van 0,5 fte junior jongerenwerker uit de
Berkellandse gemeenschap.

7

Ontwikkelen en borgen Jimmy's in Berkelland (221934)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De methodiek van Jimmy´s met een grote rol voor peer support (voor en door
jongeren) tot pijler maken van het preventief jongerenwerk.
2. Voor de ontwikkeling en borging van Jimmy’s in 2018 t/m 2020 € 170.700,beschikbaar stellen uit het uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Samen
Denken, Samen Doen’.
Samenvatting/kernboodschap
Het jongerenwerk in Berkelland ontwikkelt zich door. Jongeren en ouders uit
Berkelland en de jongerenwerker hebben Jimmy’s naar Berkelland gehaald. Bij
Jimmy’s kunnen jongeren terecht met elk idee, elke droom, elke vraag of probleem.

