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Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 2 juli 2020, Theaterzaal DRU 

Industriepark 

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
Marco Bennink (Lokaal Belang)  
Ruben Driever (CDA) – aanwezig vanaf besluitvorming 01:55 uur 
Jeanette Elstak (CDA) 
Guido Hakvoort (CDA) 
John Haverdil (PvdA)  
Ine Hofs (Lokaal Belang) 
Barry Kock (Lokaal Belang) 
Richard de Lange (VVD)  
Ton Menke (PvdA) 
Lotte Pragt-Fles (CDA) 
Erik Schieven (Lokaal Belang) 
Gülden Siner-Sir (PvdA) 
Jos Sluiter (VVD) 
Rens Spijkers (VVD)  
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)  
Memet Tekinerdoğan (CDA) 
Suzan Tuit (SP) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang) 
Elja Versteeg (SP)   
Jan Vesters (SP) 
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)  
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)  
Ine Woudstra (D66) 

 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang) 
Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 
Marieke Overduin (CDA) 

Secretaris: Marijke Verstappen 

Afwezig:  

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/ 

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding: Ruben Driever (CDA) zal wel bij de 

besluitvorming aanwezig zijn. 
 

 

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

0.3 Actieve informatie 
 

-  

0.4 Benoeming leden Rekenkamercommissie 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Mevrouw Jeanette Elstak (raadslid) te 
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie 
voor een periode gelijk aan de (resterende) 
zittingsduur van de raad. 
2. De heer Jaap Veldhorst (raadslid) te benoemen 
tot lid van de rekenkamercommissie voor een 
periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur 
van de raad. 
3. De heer Jos Sluiter (raadslid) te benoemen tot 
lid van de rekenkamercommissie voor een 
periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur 
van de raad. 
4. De heer André de Vries (fractieassistent) te 
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie 
voor een periode gelijk aan de (resterende) 
zittingsduur van de raad. 
 

Mevrouw Jeanette Elstak, de heer Jaap Veldhorst, de 
heer Jos Sluiter en de heer André de Vries worden bij 
acclamatie benoemd tot lid van de 
rekenkamercommissie voor een periode gelijk aan de 
(resterende) zittingsduur van de raad.  

 

0.5 Debat over agendapunten 1, 2, 3 (en 4) 
 
 

Zie voor de bijdrages van de fracties: https://raad.oude-
ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-
juli/20:00 
 

 

1 Jaarstukken 2019 
 
De gemeenteraad wordt geamendeerd 
voorgesteld: 

Het door de fracties Lokaal Belang en CDA ingediende 
amendement ‘Ontwikkelfonds verenigingen’ wordt met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

 
 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-juli/20:00
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-juli/20:00
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-juli/20:00
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1. De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
2. Décharge te verlenen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders voor het  gevoerde 
beleid. 
3. De volgende voordelen uit de jaarstukken 
specifiek te bestemmen: 
a. het voordeel op het budget voor de 
Rekenkamercommissie van € 19.000 toe te 
voegen aan de reserve uitgestelde 
raadsbesluiten; 
b de via de decembercirculaire ontvangen 
klimaatmiddelen van € 244.000 toe te  voegen 
aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve 
klimaatmiddelen; 
c het voordeel op het budget Omgevingswet van 
€ 119.000 toevoegen aan de nieuw in te stellen 
bestemmingsreserve Omgevingswet; 
d. voordeel op het budget Circulaire economie 
van € 40.000 toe te voegen aan de nieuw in te 
stellen bestemmingsreserve Circulair Varsseveld; 
4. Het resterende positieve resultaat van € 
274.570 toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. 
4. € 29.443 toe te voegen aan een nieuw te 
vormen reserve “toekomstbestendigheid 
verenigingen” en de gemeenteraad te informeren 
over de gekozen uitwerking van dit fonds;  
5. Het resterende positieve resultaat van € 
245.127 toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. 
 

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

2 Eerste bestuursrapportage 2020 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:  
1. De 1e Bestuursrapportage 2020 en de daarbij 
behorende begrotingswijziging vast te  stellen; 
2. Het investeringskrediet 'Bouwkundige 
aanpassing gemeentehuis' te verhogen met  

Met algemene stemmen aangenomen.  



 

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2020  

 € 75.000 en de raming in 2021 voor hetzelfde 
krediet te verlagen met € 75.000; 
3. In te stemmen met de budgettaire neutrale 
administratieve begrotingswijziging. 

3 Voorjaarsnota 2021 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Voorjaarsnota 2021 voor kennisgeving 

aan te nemen. 
 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad de 
Voorjaarsnota 2021 voor kennisgeving heeft 
aangenomen en het college daarbij richting heeft 
meegegeven voor de verdere uitwerking.  

 
 

4 Moties Zie bijlage 1 voor het overzicht van de stemming over de 
ingediende moties. 
 
In het debat is gesproken over vooraf verstrekte concept-
moties van de VVD: “Bouwen voor middensegment” en 
“Budget recreatie en vrijetijdseconomie”. Deze zijn echter 
niet ingediend en maken (formeel) geen deel uit van de 
beraadslagingen. 
  

Wethouder Kuster zegt n.a.v motie 5 
‘communicatie kindregelingen’ toe de 
opdracht uit de motie op een andere 
manier te willen uitvoeren. De 
wethouder zou de opdracht breder 
en meer structureel invulling willen 
geven door naast scholen ook 
andere samenwerkingspartners te 
betrekken. Het college zal met de 
raad het gesprek aangaan over hoe 
dit structureel vorm kan worden 
gegeven. 
 
Wethouder Janine Kock zegt n.a.v 
motie 6 ‘Lokale Inclusie Agenda’ toe 
in september of oktober dit jaar een 
raadsbijeenkomst te organiseren 
over (lokale) inclusie.  
 

 
Sluiting: 3 juli 2020 om 02:00 uur 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 september 2020, 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk  
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Bijlage 1: overzicht stemmingen moties 
 

 

  

 MOTIE 1 
Meedoen werkt en blijft ook 

werken 
 

MOTIE 2 
ZON 

MOTIE 3 
Versnellingsimpuls 

(Gewijzigd) 

MOTIE 4 
Dementievriendelijke 

gemeente 

Indieners: D66, SP PvdA, SP PvdA,  Tekinerdogan, SP CDA, D66, Tekinerdogan, LB, 
SP 

 VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN 

Lokaal Belang (10) x    x  x  

CDA (4) x    x  x  

SP (3)  x    x  x  

PvdA (3) x    x  x  

VVD (3)  X    x x  

D66 (1) x     x x  

Tekinerdogan (1) x    x  x  

totaal:  22 
 

3   21 4 25  

Toezegging/opmerking: 
 

 
 

   

Besluit:  AANGENOMEN 
 
 

AANGEHOUDEN 
 
 

AANGENOMEN AANGENOMEN 
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 MOTIE 5 

Betere communicatie 
kindregelingen 

 

MOTIE 6 
Lokale Inclusie Agenda 

Indieners: SP, PvdA SP 

 VOOR TEGEN VOOR TEGEN 

Lokaal Belang (10)     

CDA (4)     

SP (3)      

PvdA (3)     

VVD (3)     

D66 (1)     

Tekinerdogan (1)     

Totaal:  
 

   

Toezegging/opmerking: Toezegging wethouder Kuster: 
Het college zou de opdracht 

uit motie op een andere 
manier (structureler en breder) 

willen uitvoeren en zal 
hierover met de raad in 

gesprek gaan. 
 

Toezegging wethouder Kock: 
Er zal in september/oktober 

een raadsbijeenkomst worden 
georganiseerd over lokale 

inclusie. 
 

Besluit: AANGEHOUDEN 
 
 

AANGEHOUDEN 


