
 
 

Conclusies en afspraken 
 

Van de vergadering van de gecombineerde commissie Algemene zaken, Financiën en 
Economische zaken (AFE), Fysieke Leefomgeving (FL) en Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 

van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op woensdag 8 maart 2023 (20.00 uur) op het DRU Industriepark te Ulft. 

 
 
 

Aanwezig:   Stephen Gijsbers, commissievoorzitter    
    Emilia Peters, commissiegriffier 
    --------- 
    Lokaal Belang 
    Hans Duitshof 
    Miranda Steentjes 
    Jaap Veldhorst 
 

Dorp en Platteland Beweging 
Meike Lubbers 
Paul Gosselink 
Everard Kemperman 
 
CDA 

 Ruben Driever 
Joris ten Have 
Jos Westerhof 
 
PvdA 
Sylvia van Londen 
Doke Tempels 
Theo van Amersfoort 

 
PRO! 

    Heini Peters 
    Gilbert Esser 
    Elja Versteeg 
 

VVD 
Jos Sluiter 
Jan Spronk 
Thea Teunissen - Sticker 
 
ADA 
Richard de Lange 
 
D66  
Camiel Vanderhoeven 
 
 

College:  Ben Hiddinga 
 Ria Ankersmit 
 Janine Kock 
  John Haverdil 
 Marco Bennink 
   
  



Ambtelijk:  Saskia Wiersma, André Putker, Inge Oolthuis 
Externe adviseurs: Paul Tankink (procesregisseur), Bennie Roelands (ZKA), Els Thijssen 

(Museumadvies) 
 
 

Onderwerp 
 

Opening en mededelingen 
 

1 Afmelding: Herman Vreeman (DePB) 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen agenda 
Besluitvorming 

2 De commissie stemt in met het verzoek van Jos Sluiter (VVD) om in het 

besloten deel het agendapunt rondvraag toe te voegen n.a.v. de memo van het 

college over woningbouw in Megchelen.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststelling lijst conclusies en afspraken vorige vergadering 
Besluitvorming 

3 - 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststelling lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties  
Besluitvorming 

4 
 

- 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling DRU (openbaar deel) 
Informatief 

5a 
 

Dit onderwerp wordt vanavond in twee informatieve delen besproken, openbaar 
en besloten. In het openbare deel worden de uitkomsten en aanbevelingen 
vanuit het haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling DRU gepresenteerd. 
De presentatie wordt verzorgd door Paul Tankink (procesregisseur) en ook zijn 
aanwezig Bennie Roelands (ZKA) en Els Thijssen (museumadvies). 

 
Het onderwerp wordt via de agendacommissie geagendeerd voor de commissie 
AFE op 17 april en besluitvormend in de raadsvergadering op 25 mei.  
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek 

6 Wethouder Hiddinga heeft vandaag samen met andere Gelderse gemeenten de 
Woondeal ondertekend in Zutphen.  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking  
Open gesprek 

7 Inventarisatie agendering onderwerp arbeidsmigranten. 
Fractie PvdA heeft verzocht dit onderwerp te agenderen. Het betreft een breed 
onderwerp en voor een goede voorbereiding door het college wordt de 
commissie gevraagd welke onderdelen van belang zijn om te bespreken. 
- Woon- en leefomstandigheden van de arbeidsmigranten (keurmerk, toezicht 

handhaving) en welke eisen stelt de gemeente aan huisvesting. 
- Concentratie van arbeidsmigranten in de verschillende kernen, 

overlastklachten die daarmee te maken hebben en de bestrijding daarvan. 
- Speelt de problematiek in onze gemeente? 
- Samenwerking met buurgemeenten, ook in Duitsland en is er sprake van 

een regionale aanpak? 

 



Onderwerp 
Aard bespreking 

Rondvraag  
Discussiestuk 

8 1. Vraag van Meike Lubbers (DePB) over het nieuwe plan voor ecologisch 

berm- en watergangenbeheer.  

2. Vraag van Jos Sluiter (VVD) over tijdelijke huisvesting Voorstsestraat n.a.v. 

recente berichtgeving. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Besluit tot het sluiten van de deuren 
Besluitvorming 

9 Het rapport Haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling DRU is grotendeels 
openbaar. Voor een deel wordt geheimhouding opgelegd door het college 
omdat de kennis ervan mogelijk in de vervolgfase zou kunnen leiden tot 
benadeling van de (financiële) positie van de gemeente.  
 
De voorzitter acht het nodig en besluit tot het sluiten van de deuren. 

 
 
Aldus vastgesteld door de commissie in haar openbare vergadering van 17 april 2023 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
 
Marco Looman      Stephen Gijsbers 


