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De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:
A. Ingekomen stukken
1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Email van de werkgroep ‘inwoning’ van de pilot ‘Wonen in Beltrum’ over de
woningsplitsing (242446);
2. Brief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie over aanbieding van het Actieplan
Natuurinclusieve landbouw (243898) ;
3. Motie van de gemeente Halderberge over de problematiek bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) (243675);
4. Memo 2019-1 naar aanleiding van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 22
maart 2019 in Denekamp (242434) ;
5. Oproep van een bewoner voor actie tegen houtstook (243850).
2. Correspondentie van het college van BenW /
afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen
1. Brief van het college van BenW over toegankelijkheid stemlokalen (240842);
2. Brief van het college van BenW over het financieel toezicht 2019 door gedeputeerde
staten van Gelderland (241288);
3. Brief van het college van BenW over toezending lijst met lopende
omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure (193764);
4. Brief van het college van BenW over herziening van het antennebeleid (ter
informatie) (228100);
5. Brief van het college van BenW over verduidelijking term duurzaam in raadsvoorstel
over onderwijshuisvesting(237359);
6. Brief van het college van BenW over verzending brieven inzake inventarisatie
woonsituaties buitengebied (ter kennisname) (204001);
7. Brief van het college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied, Diepenheimseweg 25a Neede 2019’ (242935)
8. Brief van het college van BenW, gericht aan het college van Kerkrentmeesters, over
subsidieaanvraag binnenverlichting in de toren van de Oude Mattheskerk in Eibergen
(205782);
9. Brief van het college van BenW, gericht aan de Werkgroep Samen eten in de DAR,
over verstrekken bijdrage voor het initiatief ‘Koken en ontmoeten in Rietmolen’
(241821);
10. Brief van Sociaal Domein Achterhoek, gericht aan het college van gedeputeerde
staten van Gelderland over de uitwerking motie tekorten jeugdzorg (243410).
3. Raad / commissie / griffie
1. Handleiding basisscan integriteit oor kandidaat-bestuurders van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (241691).
4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college
-

5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college
1. Brief van inwoners over indienen zienswijzen inzake Diepenheimseweg 29 in Neede
(236492).
B. Mededelingen
C. Toezeggingen raad (t/m 19-03-2019)
Nr.

Omschrijving toezegging

1.

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

2.

Jaarlijkse evaluatie
beleidskader Muziek-, Kunsten Cultuuronderwijs in de
commissie Sociaal.
Inzicht geven in vorderingen
beleidskader Wmo/
Jeugdzorg
Opstellen nota reserves en
voorzieningen

15-05-2018

5.

Evaluatie beleid RODE

6.

3

Datum
toezegging
23-05-2017

Dit toetsingskader wordt
in 2018
samen met
de raadswerkgroep
omgevingsvisie
opgepakt
(JW)
Opdrachtgeverschap
Beleid (JW)

Streefdatum
gereed
2019

Opdrachtgeverschap
Beleid (EW)
Financiën
(CH)

April 2019

06-11-2018

Projecten
(JW)

Juni 2019

Raadsvoorstel
huisvestingsverordening
onderwijs

06-11-2018

OpdrachtGevers (AO)

1e kwartaal
2019

7.

Evaluatie burgerinitiatieven en
opzetten nieuw instrument
inwonersparticipatie

06-11-2018

Gebiedsteam
(SZ)

1e halfjaar
2019

8.

Onderhouden fietspaden
(naar aanleiding van
ingetrokken motie M-18-27
fietspaden VRIGA)

06-11-2018

OpdrachtGevers (AO)

Eind 2019

9.

N.a.v. ingetrokken motie
M-18-28 / Voorstel meer
biodiversiteit in het landschap

06-11-2018

Gebiedsteam
(HH)

Bij perspectiefnota 2019

10.

Jaarlijks monitoren hoe de
verkeersstromen in Neede
zich ontwikkelen in relatie tot
de ontwikkeling van de
bedrijventerreinen
Russchemors en
Wheemergaarden
Monitoren van alle afval- en
grondstofstromen en actie
ondernemen (bijv. de
inzamelfrequentie aanpassen)
indien daartoe aanleiding is.
De raad informeren over deze
monitoring en eventuele
acties

13-11-2018

Gebied (AO)

Jaarlijks

13-11-2018

Opdrachtgevers (AO)

-

4.

11.

27-06-2018

Team

06-11-2018

Bij perspectiefnota

Datum gereed

