BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

5 maart 2019, week 10

Aanwezig

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

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 26 februari 2019
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Woningen centrum Eibergen (141070)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Opdracht geven voor het uitwerken van een beleidslijn voor de inzet van de
beschikbare woningen voor het centrum van Eibergen
Samenvatting/kernboodschap
In de structuurvisie Eibergen zijn 11 woningen opgenomen voor het centrum van
Eibergen. Echter is niet specifiek aangegeven welke panden wel of niet in
aanmerking komen voor het toevoegen van een woning.
Met de nog te vormen projectgroep wordt er een beleidslijn uitgewerkt.

3.b

Positieve insteek plannen Grotestraat 74 Eibergen (141070)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Vooruitlopend op de vastgestelde beleidslijn een positieve insteek kiezen, bij
ontvangst van een ontvankelijke aanvraag, voor een woning met atelier aan de
Grotestraat 74 in Eibergen.
Samenvatting/kernboodschap
In de structuurvisie Eibergen zijn 11 woningen opgenomen voor het centrum van
Eibergen. Er is niet specifiek aangegeven welke panden wel of niet in aanmerking
komen voor het omzetten naar een woonbestemming. Hiervoor wordt een
beleidslijn gemaakt. Vooruitlopend op de beleidslijn wordt voor het pand
Grotestraat 74 in Eibergen ingestemd met het vestigen van een woning met atelier.

3.c

Beleidslijn centrum Eibergen (141070)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Instemmen met voorgestelde beleidslijn voor centrum Eibergen.

Pagina 2/4
Samenvatting/kernboodschap
In de structuurvisie Eibergen zijn 11 woningen opgenomen voor het centrum van
Eibergen. In de beleidslijn staat dat onder voorwaarden in straten/gebieden
woningen toegestaan zijn in leegstaande panden in het centrum.
Het effect is minder vierkante meters detailhandel en minder leegstand in het
centrum van Eibergen. Minder leegstand betekent minder verpauperde panden en
een aantrekkelijker straatbeeld. Dit is niet alleen goed voor de vestiging van
nieuwe ondernemers maar ook voor de al gevestigde ondernemers in Eibergen.
3.d

Starten inspraakprocedure uitgebreide omgevingsvergunning Borculoseweg
62 Eibergen (236420)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor het vervangen van
een woning en de realisatie van een bijgebouw door terinzagelegging van de
aanvraag.
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit ter inzage leggen om vervolgens over
te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits er
tijdens de terinzagelegging geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de bestaande woning
te vervangen en een nieuwe schuur te realiseren aan de Borculoseweg 62 in
Eibergen. De aanvraag past binnen de bovenplanse sloopbonusregeling van de
gemeente en het beleid voor vervangende nieuwbouw van woningen. Daarom
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.

3.e

Aanbesteding hulpmiddelen (225756)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het Inschrijvingsdocument Europese aanbesteding Wmo hulpmiddelen,
inclusief bijlagen vaststellen.
2. Een overeenkomst gunnen aan twee aanbieders op basis van Economisch
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gebaseerd op beste prijs
kwaliteitsverhouding, waarbij circulariteit geïntroduceerd wordt als
gunningscriterium.
3. Een overeenkomst sluiten voor een vaste periode van vier jaar en de optie tot
tweemaal één jaar verlenging met ingangsdatum 1 november 2019.
4. Hulpmiddelen kopen en aanbieders toestaan gebruikte hulpmiddelen in te
zetten.
5. Het huidige regionaal depot afschaffen.
6. Bij de aanbieders als eis opnemen berichtenverkeer in gebruik te nemen.
7. Mandaat verlenen aan de regionale werkgroep om namens uw college de
inschrijvingen te beoordelen, de voorlopige en definitieve gunning vast te
stellen en bekend te maken aan de partijen die zich hebben inschreven.
Samenvatting/kernboodschap
Zeven Achterhoekse gemeenten hebben in 2014 een meerjarige overeenkomst
met de hulpmiddelenleverancier Medipoint gesloten. Deze overeenkomst eindigt
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op 31 oktober a.s. en biedt geen rechtsgeldige verlenging meer.
Begin 2018 hebben de gemeenten de hulpmiddelen gezamenlijk aanbesteed,
maar hierop zijn geen inschrijvingen ingediend. Met de aanbieders die vragen
hebben gesteld tijdens deze aanbesteding, is geëvalueerd waarom zij geen
inschrijving hebben ingediend. De werkgroep heeft de uitgangspunten opnieuw
beoordeeld en vervolgens in een marktconsultatie met de aanbieders besproken.
Dit heeft geresulteerd in het nieuwe inschrijvingsdocument.
Er worden twee leveranciers geselecteerd die vanaf 1 november 2019 de levering
en dienstverlening van Wmo hulpmiddelen aan onze inwoners kunnen realiseren.
3.f

Bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 5157a)” (231316)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 5157a)” vanaf 6 maart 2019 in ontwerp ter inzage leggen.
Samenvatting/kernboodschap
Het ontwerpbestemmingsplan " Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1
(Nieuwstraat 51-57a)" wordt vanaf 5 maart 2019 ter inzage gelegd. Dit
bestemmingsplan komt voort uit de vastgestelde Structuurvisie Wonen Neede
2017-2025. Het verwijderd een nog aanwezige latente woningbouwmogelijkheid.
Het aantal woningen wijzigt van 6 naar 5. Ook is hierbij rekening gehouden met de
actuele situatie.

4

Jongeren (23-27 jaar) in kwetsbare positie in beeld (230825)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Jongeren (23-27 jaar) in kwetsbare positie in beeld krijgen om deze richting
school; werk of dagbesteding te begeleiden.
2. Het autorisatieformulier Inlichtingenbureau leer- en werktraject Jongeren in
Beeld door de gemeentesecretaris, namens het college, laten ondertekenen.
Samenvatting/kernboodschap
Jongeren tussen de 23 en 27 jaar, die geen HAVO/VWO of MBO niveau 2 diploma
(is startkwalificatie) hebben, geen werk hebben en geen inkomen hebben, worden
gezien als kwetsbare jongeren. Deze jongeren zijn niet altijd bij de gemeente
bekend, omdat zij bijvoorbeeld geen hulp vragen. Vanuit de Participatiewet hebben
gemeenten nu een mogelijkheid om gegevens te ontvangen die ervoor zorgen dat
deze jongeren in beeld komen. Daarna kunnen we als gemeente (via Jouw Unit)
kijken of de jongeren hulp nodig hebben of dat deze jongeren geactiveerd moeten
worden richting het behalen van een opleiding of het vinden van werk.

5

Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en meerjarenbeleidsplan politie 20192022 (240296)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met de concept veiligheidsstrategie 2019-2023 en
meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en ter instemming voorleggen aan de
raad.
2. Instemmen met een verhoging van de bijdrage voor RIEC ON in 2019 van
8 cent per inwoner. De bijdrage wordt nu 23 cent per inwoner.
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3. Instemmen met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC ON vanaf 2020
met 7 cent per inwoner. De bijdrage wordt dan 30 cent per inwoner.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de veiligheidsstrategie 2019-2023 zijn de belangrijkste thema’s kwetsbare
personen, ondermijning, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en informatie
gestuurd werken. Door onder andere landelijke aandacht en de informatie uit de
ondermijningsbeelden, hebben diverse gemeenten in een coalitieakkoord een
hogere inzet op het gebied van ondermijning opgeschreven. Daarom wordt ook
aan de raad voorgesteld de bijdrage voor het RIEC Oost-Nederland te verhogen
naar in totaal 30 cent per inwoner in 2020.

