BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

Afwezig

1 mei 2018, week 18
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 24 april 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Aanbesteding hulpmiddelen
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Voor de aanbesteding hulpmiddelen uit te gaan van de volgende
uitgangspunten:
a. het huren van hulpmiddelen en daarbij uit te gaan van een all-in prijs;
b. het huidige hulpmiddelenbestand door de nog te gunnen inschrijver te laten
overnemen
c. een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal uitstaande hulpmiddelen per
gemeente te hanteren;
d. te gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) beste prijs
kwaliteitverhouding;
e. een looptijd van het contract te hanteren van maximaal 7 jaar (op te delen
in meerdere termijnen)te hanteren;
f. het maximaal één leverancier te contracteren die de beste prijskwaliteitsverhouding aanbieding doet;
g. één gezamenlijk contract door de zeven Achterhoekse gemeenten te laten
ondertekenen; en daarmee de aanbestedingsdocumenten Hulpmiddelen
vast te stellen, zodat de inkoopprocedure op 25 januari 2018 kan starten.
2. De financiële paragraaf behorende bij het voorstel inzake aanbesteding
hulpmiddelen geheim te verklaren op grond van artikel 55, eerste lid, van de
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, onderdeel b. van de Wet openbaarheid
van bestuur (financiële belangen gemeente)
3. Machtiging te verlenen aan een lid van de regionale werkgroep aanbesteding
hulpmiddelen om namens uw college de inschrijvingen te beoordelen, de
voorlopige gunning vast te stellen en bekend te maken aan de partijen die zich
hebben ingeschreven.
Samenvatting/kernboodschap
De zeven Achterhoekse gemeenten (t.w. Aalten, Berkelland, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) hebben in 2014 een
meerjarige overeenkomst met de hulpmiddelenleverancier Medipoint gesloten. De
hulpmiddelen die hier bedoeld worden, zijn o.a. de rolstoelen, scootmobielen met
uitzondering van trapliften. Omdat dit contract afloopt is er begin 2017 een nieuw
aanbestedingstraject van start gegaan dat in zal gaan op 1 september 2018 of
later, maar uiterlijk 1 januari 2019.
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3.b

Definitief ontwerp Fase II Revitalisering Eibergen (141070)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Het definitieve ontwerp voor Fase II van de revitalisering van Eibergen-centrum
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Fase II wordt nu aangepakt en bestaat uit het herinrichten van de Grotestraat
tussen Haaksbergseweg en makelaarskantoor Wormgoor en de herinrichting J.W.
Hagemanstraat van Grotestraat en N18/Groenloseweg. Als uitkomst na het
participatietraject is er een conceptontwerp gemaakt. Deze heeft ter inzage
gelegen waarop enkele zienswijzen zijn binnengekomen. De zienswijzen zijn
afgehandeld en het ontwerp is nu definitief. Vanaf half mei gaat de uitvoering
beginnen met het verleggen van kabels en leidingen.

3.c

Buitenplanse afwijking t.b.v. het bouwen van een berging en het verplaatsen
van een berging (Kanaaldijk 3-3a in Gelselaar) (204940)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. De procedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo);
2. Een overeenkomst aan te gaan voor het verhalen van eventuele
‘tegemoetkomingen in schade’ (vroeger: planschade);
3. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
inspraakprocedure of de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit
inspraakreacties/zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de woningen Kanaalweg 3 en 3a in Gelselaar is een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een berging en het
verplaatsen van een berging. De bouwhoogte van één van de bergingen
overschrijdt de bouwhoogte die het bestemmingsplan toelaat en is ook 5 cm hoger
dan de hoogte die het gemeentelijk beleid toelaat. Het college besluit om hieraan
mee te werken en om daarom de benodigde afwijkingsprocedure te starten. Voor
deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad
nodig.

3.d

Buitenplanse afwijking voor omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning
(Hekweg 2 Geesteren) (212077)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren
Besluit
1. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning door ter inzagelegging van de aanvraag;
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit en ter inzage leggen om vervolgens
over te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits
er tijdens de ter inzagelegging geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de functie
bedrijfswoning om te zetten in plattelandswoning aan de Hekweg 2 in Geesteren.
Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom
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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.
4

Evaluatie convenant en samenwerking gemeente - belangenvereniging kleine
kernen (213659)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Kennis nemen van de verslagen van de evaluatiegesprekken over
samenwerking tussen de belangenverenigingen van de kleine kernen en de
gemeente
2. De input uit de evaluatiegesprekken gebruiken als basis voor het nieuw af te
sluiten convenant voor de periode 2019 - 2022.
3. De gemeenteraad per raadsbrief informeren over de uitkomsten van de
gevoerde gesprekken.
Samenvatting/kernboodschap
Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie in 2017 over
samenwerking tussen belangenverenigingen en gemeenten in de Achterhoek heeft
wethouder Pot de kleine kernen bezocht om uitkomsten van dit onderzoek te
bespreken. Belangenverenigingen zijn tevreden over de samenwerking. Per 2019
breekt een nieuwe convenantperiode aan. Op basis van de gevoerde gesprekken
wordt het convenant bijgewerkt, hoewel dit minimale wijzigingen betreft.

5

Advies Taskforce buitengebied (216137)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos en M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Het advies van de Taskforce voor kennisgeving aannemen.
2. De aanbevelingen verwerken in het uitvoeringsprogramma Buitengebied als
onderdeel van de ontwikkelagenda.
3. Het advies ter kennisname sturen aan de gemeenteraad, via bijgevoegde
raadsbrief.
Samenvatting/kernboodschap
Het college neemt het advies van de Taskforce Buitengebied ter harte en dankt
hen voor de inbreng.

