BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

19 juni 2018, week 25
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
H.J. Bosman, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
G.J. Teselink, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 12 juni 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning prijzenbord Haaksbergseweg 4
Eibergen (186878/187454/205536)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Onder gedeeltelijke overneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften:
1. bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen;
2. de bezwaren gegrond verklaren voor zover deze zien op de Algemene
Plaatselijke Verordening en de lichthinder en voor het overige ongegrond
verklaren;
3. het besluit van 29 november 2016 herroepen voor zover de reclamevergunning
op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend en aan het
besluit het voorschrift te verbinden dat de lampen in het prijzenbord alleen
tussen 5:30 uur en 21:00 uur ingeschakeld mogen zijn.
Samenvatting/kernboodschap
Nieuw besluit op het bezwaar van twee omwonenden nadat het vorige besluit op
bezwaar in een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 april 2018 is
vernietigd. Aan het nieuwe besluit op bezwaar wordt een voorschrift verbonden die
ervoor zorgt dat de aanvrager de lampen in het prijzenbord beperkt kan
inschakelen om zo lichthinder voor de omwonenden te beperken.

4

Grondverkoop bedrijventerrein de Kiefte Eibergen (61745)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De restkavels op De Kiefte in Eibergen, die zijn ontstaan door de aanleg van
de nieuwe N18, verkopen voor een gereduceerd tarief van €65.- per m2
2. De kavel binnen de keerlus verkopen voor een gereduceerd tarief van €90.per m2
Samenvatting/kernboodschap
Door de aanleg van de op- afrit van de nieuwe N18 zijn er op bedrijventerrein De
Kiefte in Eibergen een aantal restkavels ontstaan die veelal grenzen aan al
bebouwde kavels. De eigenaren van deze kavels hebben aangegeven interesse te
hebben in deze reststroken. Omdat het niet om volwaardige bouwkavels gaat en
Rijkswaterstaat een compensatie aan heeft geboden voor deze gronden is het
redelijk om de reststroken aan te bieden voor een gereduceerd bedrag van €65.per m2. De kavel binnen de keerlus is nog een volwaardige bouwkavel maar de
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kavel ligt nu geïsoleerder dan voorheen. De compensatie voor deze kavel is dan
ook minder dan bij de restkavels.
5

Ondertekenen intentieverklaring ten behoeve van convenant ‘Cultuur &
Onderwijs’ (199997)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Overeenkomstig het Beleidskader muziek-, kunst- en cultuuronderwijs een
lokale overeenkomst ‘Cultuur en onderwijs’ tussen scholen/schoolbesturen,
culturele partners en de gemeente tot stand brengen en de bijbehorende
intentieverklaring ondertekenen.
2. Wethouder Bosman machtigen de intentieverklaring te tekenen.
Samenvatting/kernboodschap
In Berkelland zal een lokale overeenkomst ‘Cultuur en onderwijs’ tussen
scholen/schoolbesturen, culturele partners en de gemeente tot stand komen. In
deze inhoudelijke overeenkomst (een convenant) zullen concrete afspraken
gemaakt worden over de in te zetten tijd, ruimte en middelen.

7

Uitvoering motie M17 08 Herijking geurbeleid (213595)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De raad voorstellen:
1. Niet overgaan tot aanpassing van het geurbeleid en de 'Verordening
geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland' ongewijzigd in stand laten.
2. De ontwikkelingen ten aanzien van geur(hinder) monitoren door in 2021
opnieuw een 'geuranalyse' uit te voeren.
3. Aanbieden om een informatieve bijeenkomst te plannen voor de raad waar
nadere uitleg en toelichting kan worden gegeven op het rapport 'Verordening
geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland'.
Samenvatting/kernboodschap
De raad heeft gevraagd om herijking van het geurbeleid. In het rapport
“Veehouderij, geur en mogelijke effecten van andere geurnormen” van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is de Berkellandse geursituatie onderzocht en
zijn mogelijke scenario’s verkend. De conclusie die naar aanleiding van dit rapport
kan worden getrokken is dat de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Berkelland
gemiddeld genomen goed is en er nu geen aanleiding is het geurbeleid aan te
passen. Om de vinger aan de pols te houden wordt er in 2021 opnieuw onderzoek
gedaan naar de geursituatie.

8

Advies op stukken voor vergadering AB SDOA 21 juni 2018 (219934)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek van 21 juni 2018.

