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Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
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:

Griffie
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: 5.

: 0545-250 805

De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:
A. Ingekomen stukken
1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Goedgekeurd verslag klankbordgroep rekenkamercommissie BBLM en RC BBLM
van 15 december 2017;
2. Email van Patiëntenfederatie Nederland met toezending van het ‘Pleidooi voor een
ouderenvriendelijke samenleving’;
3. Ledenbrief van VNG Gelderland met toezending Koersdocument welke op de
eerstvolgende ledenvergadering van 23 april 2018 ter goedkeuring aan de leden zal
worden voorgelegd;
4. Email van de heer Dekker met toezending verschillende bijlagen over “houtstook”;
5. Email van de heer C. Bakker aan de voorzitter van commissie Bestuur en Ruimte,
de heer E van Woudenberg over locatie zendmast in Haarlo;
6. Motie van gemeenteraad Oosterhout over ontslag en wachtgeldregeling
burgemeester;
7. Motie van gemeenteraad Oldenzaal over Kinderpardon;
8. Brief van de heer Onstenk over boompjes-gate;
9. Aanbevelingen en aandachtspunten van de Welzijnsraad samen met het schema
‘stellingen naast elkaar’ van de ‘krimp’ sessies, verslag en uitkomsten op locatie;
10. Email van mevrouw Rutjes over burgerfonds, noodfonds, zorgakkoord;
11. Brief van Raad voor het openbaar Bestuur met toezending advies
‘Voor de publieke zaak’;
12. Email van de heer Van Rixtel namens Sensire over ‘Terugblik op 2017’;
13. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over screening
kandidaat-wethouders;
14. Brief van mevrouw De Jong over de locatie van de te plaatsen KPN-zendmast in
Haarlo;
15. Brief van mevrouw Van Donselaar met toezending individuele zienswijze betreffende
plaatsen KPN-zendmast op de picknickplek van de Dennenweg in Haarlo;
16. Brief van de heer Abbas met toezending collectieve zienswijze betreffende plaatsen
KPN-zendmast op de picknickplek van de Dennenweg in Haarlo;
17. Email van de heer Van de Meer over kennisgeving vaststelling ontwerpinpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1.
2. Correspondentie van het college van BenW /
afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Brief over stand van zaken jongerenaanpak Berkelland;
2. Brief over stand van zaken ecologisch bermbeheer;
3. Brief over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
(Wabo, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3);
4. Brief over WiFi in de kernen en subsidie WIFI4EU;
5. Brief over eenmalige subsidie OZB eigenaarsdeel buitensport;
6. Brief over Management Letter 2017;
7. Brief over evaluatie van de pilot Neede, Beschut Werken Binnen;
8. Brief over haalbaarheidsonderzoek toekomstbestendige binnensportaccommodaties
Ruurlo;

9.
10.
11.
12.

Brief over omgevingsvergunning antennemast Haarlo;
Brief aan raad over voorbereidingsbesluit Diepenheimseweg 29 in Neede;
Brief aan eigenaar over voorbereidingsbesluit Diepenheimseweg 29 in Neede;
Brief aan omwonenden Diepenheimseweg over voorbereidingsbesluit
Diepenheimseweg 29 in Neede;
13. Brief over regionaal overdrachtsdocument wonen;
14. Brief over natuurpark Kronenkamp;
15. Brief over Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 2017.
3. Raad / commissie / griffie
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
1. Brief van Regio Achterhoek over mandatering voordracht leden Euregio-organen.
5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. E-mail van mevrouw Schukkink over De Meijer Neede, de Drostlerhoeve met als
doelgroep Jeugd met een beperking, naar aanleiding van aangenomen motie D66
over meer ruimte voor experimenteerruimte wonen en zorg;
2. Brief van de heer en mevrouw Cornelissen over omgevingsvergunning De Grefte
B.V.;
3. Brief van de heer Koldeweij en mevrouw Ballast over zienswijze nieuw
ontwerpbestemmingsplan Op de Bleek 2017 te Eibergen, Het Kantoorpand,
Klanderij;
4. Brief van mr. Mohuddy, namens Ter Steege Bouw Vastgoed B.V. en Ter Steege over
zienswijze op ontwerpbestemmingsplan ‘Eibergen, Op de Bleek 2017’.
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (t/m 29-03-2018)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

Een toetsingskader voor
afwijkingen van het
bestemmingsplan o.b.v.
uitgangspunten opstellen, om
doelmatigheid en
rechtmatigheid te combineren

Datum
toezegging
23-05-2017

Team
Dit
toetsingskad
er wordt in
2018 samen
met de
raadswerkgroep
omgevingsvisie
opgepakt

Streefdatum
gereed
Eind 2018

Datum gereed

