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J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 19 december 2017
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Beslissing op een bezwaarschrift tegen weigering van een
standplaatsvergunning
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift
gegrond verklaren op het punt van de motivering (grondslag).
2. Het weigeringsbesluit handhaven met een gewijzigde motivering (grondslag).
3. Gemaakte proceskosten vergoeden.
Samenvatting/kernboodschap
De commissie bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over een
bezwaarschrift tegen de weigering van een standplaatsvergunning voor de verkoop
van oliebollen op de Brink in Eibergen. De commissie adviseert het bezwaarschrift
gegrond te verklaren ten aanzien van de weigeringsgrond en de overige bezwaren
ongegrond te verklaren, een nieuw besluit te nemen en de proceskosten van 990
euro te vergoeden. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.
De motivering is als volgt aangepast: Het innemen van een losse standplaats is in
strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Eibergen centrum 2011’. De geldende
bestemming ‘Verkeer-verblijfgebied’ biedt alleen maar ruimte om ‘markten’ toe te
laten, maar binnen deze bestemming worden zgn. ‘losse standplaatsen’ niet
toegestaan.

3.b

Subsidieregeling voorschoolse educatie 2018
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De subsidieregeling voorschoolse educatie 2018 vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
In het komend jaar is er weer een subsidieregeling voorschoolse educatie (VVE).
Ook in 2018 ontvangen voorschoolse instellingen op declaratiebasis een bijdrage
per uur VVE-bezoek door een doelgroepkind. Een doelgroepkind is een kind dat
een achterstand opgelopen heeft of dreigt op te lopen in de taalontwikkeling.
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Feitelijk is dit een bijdrage voor ouders, want zij hoeven dit bedrag nu niet aan de
voorschool te betalen. Het subsidiabel bedrag per uur is gelijk aan de maximale
uurprijs waarmee het rijk rekening houdt bij het uitkeren van kinderopvangtoeslag
(€ 7,45 in 2018).
3.c

Hernieuwde aanvraag Strawblocks Systems b.v. voor
ondersteuning/subsidie uit het Energie Uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Het verzoek om financiële ondersteuning uit het Energie Uitvoerings Programma
(EUP) afwijzen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college geeft Strawblocks Systems b.v. uit Gelselaar geen subsidie voor de
productontwikkeling en certificering van een machine voor het maken van
geprofileerde strobalen. Gevraagd is een subsidie van € 75.000 uit het Energie
Uitvoeringsprogramma van de gemeente.
Het betreft geen technische innovatie en deze productontwikkeling draagt niet
direct bij aan de Berkellandse doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

3.d

Verkoop groenstrook bedrijventerrein De Kiefte Eibergen
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Te koop aanbieden groenstrook op bedrijventerrein de Kiefte in Eibergen aan een
drietal aangrenzende eigenaren/ondernemers.
Samenvatting/kernboodschap
Een gemeentelijke groenstrook in de buurt van de Soetersveldweg op
bedrijventerrein De Kiefte in Eibergen voor 35 euro per m2 aanbieden aan 3
aangrenzende eigenaren/ondernemers. De groenstrook waar het om gaat is
inmiddels geen stevige groenstructuur meer. De structuur maakt geen verbinding
meer tussen de Soetersveldweg en het buitengebied.

4

Bezwaar tegen gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Bezwaar maken tegen de beschikkingnummers 813585922.GDP.18.AAA en
813585922.GDP.18.AAB. De belastingdienst verzoeken nieuwe beschikkingen af
te geven gebaseerd op een gewijzigde berekening.
Samenvatting/kernboodschap
We maken bezwaar tegen het gedifferentieerde premiepercentage
Werkhervattingskas. Bij de berekening van de Werkhervattingskaspremie voor het
gemeentepersoneel heeft de fiscus de premiecomponenten van het
gemeentepersoneel en de medewerkers vallend onder de participatiewet WSW bij
elkaar opgeteld. Dit is naar onze mening niet juist. We verzoeken de
belastingdienst een nieuwe beschikking af te geven waarbij de berekening van de
Werkhervattingskaspremie is gebaseerd op uitsluitend het premieloon van het
gemeentepersoneel.

