BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

20 februari 2018, week 8
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 13 februari 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Deelname aan regionale project Scholder an Scholder 2.0
Portefeuillehouder J.B. Boer en M.H.H. van Haaren
Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van Scholder an Scholder
2. In te stemmen met deelname aan Scholder an Scholder 2.0 en een financiële
bijdrage te verlenen van € 10.782 voor in totaal een periode van 3 jaar.
3. De projectkosten dekken uit de integratie-uitkering sociaal domein.
Samenvatting/kernboodschap
Scholder an Scholder is uitgegroeid tot een sterk (beeld)merk met een breed
netwerk. De Achterhoekse gemeenten, de KNVB en de provincie Gelderland willen
het voortzetten en breder inzetten. Bij het eerste project lag de nadruk vooral op
een aanjagende rol vanuit de voetbalverenigingen. Bij het vervolg (Scholder an
Scholder 2.0) zijn alle sportverenigingen de katalysator om verbindingen te maken
met het sociaal domein, welzijn en cultuur. De sport en beweegsector kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in het sociaal
domein. Sport en bewegen kan alle dimensies van positieve gezondheid positief
beïnvloeden en daarmee een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale
Achterhoek.

3.b

Bestemmingsplan "Eibergen, Op de Bleek 2017"
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het bestemmingsplan "Eibergen, Op de Bleek 2017" vanaf 21 februari 2018 in
ontwerp ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Het ontwerpbestemmingsplan "Eibergen, Op de Bleek 2017" wordt vanaf
21 februari 2018 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan legt het beleid uit de
Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 voor de wijk Op de Bleek vast. Hierbij is
rekening gehouden met de actuele situaties. Het is ook het vervolg op het op 23
februari 2017 in werking getreden voorbereidingsbesluit.
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3.c

Uitspraak Rechtbank Gelderland inzake beroep tegen planschadebesluit
n.a.v. bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Beslissen volgens de uitspraak van 27 december 2017 van Rechtbank
Gelderland inzake het beroep tegen tegemoetkoming in planschade voor
Nieuwstraat 57 in Eibergen en:
- In besluit op bezwaar geen kortingspercentage van 20% toepassen en de
uit te betalen planschadevergoeding vaststellen op € 23.000,--.
- Vastleggen dat de gemeenteraad wordt voorgesteld om het per abuis
wegbestemde deel van het bouwvlak in natura te compenseren door
binnen twee jaar een herziening van het bestemmingsplan vast te stellen.
- Wanneer deze planherziening niet binnen twee jaar door de gemeenteraad
wordt vastgesteld, wordt alsnog een nader te bepalen planschadebedrag
gecompenseerd.
Samenvatting/kernboodschap
Op 21 februari 2017 is besloten de planschadevergoeding voor Nieuwstraat 57 in
Eibergen vast te stellen op € 18.400,-. Deze planschadevergoeding is door de
gemeente Berkelland toegekend naar aanleiding van het verzoek om
tegemoetkoming in planschade door de vaststelling van het bestemmingsplan
Eibergen, Centrum 2011. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. Op
27 december 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan.

4

Overdracht juridisch eigendom aan VCO Oost-Nederland
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Gelet op artikel 103 Wet op het Primair Onderwijs het schoolgebouw aan de Prins
Bernhardstraat in Eibergen (oude Assink) juridisch overdragen aan VCO OostNederland.
Samenvatting/kernboodschap
Op 12 november 2015 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld
voor vernieuwbouw voor VCO Oost-Nederland van € 1.642.050.-. Op 24 mei 2016
heeft VCO Oost-Nederland aangegeven te willen verhuizen naar de Prins
Bernhardstraat in Eibergen (oude locatie Assink) en hier heeft de gemeente mee
ingestemd. Inmiddels is de laagbouw door de gemeente gesloopt en kan er
begonnen worden met de verbouw van het nog bestaande gebouw. VCO OostNederland is opdrachtgever en heeft zelf de aannemer (Kormelink) gecontracteerd.
We dragen nu het juridisch eigendom over aan VCO Oost-Nederland.
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