BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

2 februari 2021, week 5

Aanwezig J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M. van der Neut, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
G.P.L ter Denge, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
Afwezig
Nummer
1

Besluit
Besluitenlijsten 26 januari 2021
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Managementletter interimcontrole 2020 (123354)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit:

1
2
3

Kennisnemen van de Management Letter 2020
De Management Letter ter kennisname toesturen aan de auditcommissie
en de gemeenteraad.
De organisatie opdragen om binnen twee maanden aan de hand van het
gebruikelijke systeem te rapporteren over de stand van zaken van de
opvolging van de adviezen en signalen van de accountant.

Samenvatting/kernboodschap:
De accountant heeft de financiële en administratieve processen van de organisatie
gecontroleerd. In de Management Letter staan sterke punten die de accountant
geconstateerd heeft. Ook staan er verbeterpunten in.
3.b

Besluit op bezwaar WOB verzoek A.J.B. Grooters (122229)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Wij besluiten om het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en
de bezwaren ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft in stand.
Samenvatting/kernboodschap
In het kader van een WOB-verzoek met betrekking tot de Rietmolenseweg hebben
wij een besluit genomen. Tegen het besluit is bezwaar aangetekend. De commissie
bezwaarschriften heeft advies uit gebracht. Met de commissie zijn wij het eens dat
wij voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat wij alles hebben aangeleverd. De
bezwaren zijn ongegrond en het bestreden besluit wordt gehandhaafd
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3.c

Bestemmingsplanherziening "Eibergen, Woongebieden 2011, herziening
2020-2 (Willem Sluiterschool e.o.)” (124195)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
De raad voorstellen om in zijn vergadering van 16 maart 2021 het
bestemmingsplan “Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem
Sluiterschool e.o.)” vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland gaat in samenwerking met Woningstichting ProWonen
het plangebied herontwikkelen. Hiervoor is het bestemmingsplan “Eibergen,
Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool e.o.)” opgesteld. De
voormalige school is reeds gesloopt waardoor ruimte is ontstaan voor de bouw van
zeven grondgebonden woningen, parkeervoorzieningen en openbaar groen. De
braakliggende percelen aan de Thorbeckestraat en Karel Doormanstraat worden
ingericht als buurtgroenvoorzieningen en
parkeerplaatsen.

3.d

Definitief ontwerp vaststellen herinrichting Bergstraat en Haverweg in Neede
(113230)
Portefeuillehouder M. Bosman
Besluit
Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Bergstraat en Haverweg.
Samenvatting/kernboodschap
Er ligt nu een breed gedragen en fraai inrichtingsplan. Bewoners zijn nauw
betrokken geweest bij de planvorming. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting
heeft ter inzage gelegen en was online via onze website te bekijken. De
ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt in het nu
vastgestelde inrichtingsplan. Vanaf voorjaar 2021 wordt gestart met de uitvoering
van de plannen.

3.e

Hoger beroep antennemast Dennendijk Haarlo (125580)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Hoger beroep instellen tegen twee uitspraken van de rechtbank Gelderland van 18
december 2020 met de zaaknummers ARN 19/2184 WABOA en ARN 19/2213
WABOA over de vergunning voor de antennemast aan de Dennenweg in Haarlo.
Samenvatting/kernboodschap
Op 18 december 2020 heeft de rechtbank Gelderland uitspraken gedaan op
beroepen over de antennemast in Haarlo. Het gevolg van de uitspraken is dat wij
bezwaren ontvankelijk moeten verklaren en inhoudelijk op de bezwaargronden in
moeten gaan. Daarnaast moeten wij volgens de rechtbank een betere
landschapstoets uitvoeren. Wij zijn het hier niet mee eens en stellen (pro forma)
hoger beroep in.
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3.f

Principeverzoek woningbouw Belle Fleur Eibergen (120635)
Portefeuillehouder M. van der Neut
Besluit
Instemmen met het principeverzoek voor de bouw van twee woningen op de
voormalige locatie Belle Fleur aan de J.W. Hagemanstraat 85 in Eibergen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaren van voormalig restaurant Belle Fleur in Eibergen willen 2 woningen
realiseren op huidige parkeerplaats naast het bestaande pand aan de J.W.
Hagemanstraat in Eibergen. Het gaat om twee levensloopgeschikte woningen,
gelegen en georiënteerd aan de Burgemeester Wilhelmweg. Het college wil
meewerken aan het verzoek en gaat in overleg met de architect/ontwikkelaar het
plan verder uitwerken.

5

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (1234234)
Portefeuillehouder G.P.L. ter Denge
Besluit
1.
Vaststellen van de visie 'Gelderse kinderen goed beschermd' die ten
grondslag ligt aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming;
2.
In gezamenlijkheid met de gemeenten van de zeven Gelderse
jeugdzorgregio’s komen tot één contract met de Gecertificeerde
Instellingen volgens het bovenregionale proces zoals beschreven in
'Spoorboekje contracteren'.
Samenvatting/kernboodschap
De Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) is voor de gemeenten
van de zeven Gelderse jeugdhulpregio's de basis waarop zij de
jeugdbeschermingsketen structureel willen verbeteren. Besluit wordt gevraagd op
het vaststellen van de visie en een proces tot bovenregionale contractering van de
GI’s per 1 januari 2022. Een eenduidige visie en een uniform contract op
bovenregionaal niveau zorgen voor een verbetering van de jeugdbescherming
voor Gelderse kinderen en gezinnen.
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