
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Algemene zaken, Financiën en Economische zaken (AFE)
Datum : 2-7-2020

Nr. Toezegging Stand van Zaken Afhandeling

1. Onderwerp
Datum: AFE 13-5-2019
Portefeuillehouder: Hiddinga

Toezegging: AFE mei 2020 - Evaluatie (stand van zaken) 
Frank Daamen gebouw 

Uitgesteld wegens Corona.
Optie: Werkbezoek 12 oktober 2020 voorafgaand aan AFE ?

datum
Middel voor afhandeling

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Actuele moties (= raadsbesluit) op het gebied van commissie AFE
Nr
.

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. Motie “Samen op weg met de Voorjaarsnota 2019”
Datum besluitvorming: 5-7-2018
Indieners: allen
Portefeuillehouder: -

Onderzoek thema economische ontwikkeling. Raad informeren over 
uitkomsten voor begrotingsbehandeling  2019

Uitvoering geven aan de 5 opdrachten genoemd in het document Samen 
op weg met de Voorjaarsnota. Gezamenlijke reactie gemeenteraad op 
Voorjaarsnota 2019. De raad voor de begrotingsbehandeling in november 
2018 op de hoogte brengen vd uitkomsten vd gevraagde onderzoeken.

AFE 14-1-2019: De heer Van Dijk geeft aan dat er 
nader bericht komt vanuit het college over hoe de raad 
de opdrachten aan het college, gesteld in deze motie, 
terug zal zien;
AFE 4-2-2019: De heer Kuster geeft aan dat de memo 
vóór de volgende commissie komt.
Memo “Speerpuntennotitie” 
4-3-2019:
1.Plattelandsontwikkeling
2.Wonen
3.Duurzaamheid
4.Economie
5.Sociaal domein
Agendacommissie 25-3-2019:
College wordt om behandelvoorstel gevraagd. 
Wethouder financiën adviseert motie af te voeren, is 
inmiddels achterhaald.

Voor begrotingsbehandeling 2019
Behandelvoorstel

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

De agendacommissie 17-2-2020 
vraagt om memo met reactie op 
uitvoering.
Antwoord: op 4 maart 2019 heeft het 
college een memo ( https://raad.oude-
ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen
-stukken/0047-Collegememo-
Speerpuntennotitie-nav-Notitie-Raad-
Samen-Op-weg-met-de-VJN.pdf ) 
aangeboden die uitvoering geeft aan 
de motie. 

2. Motie (9) “Water als economische drager”
Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, LB, SP

Ter uitvoering van de Visie Oude-IJsselzône brengen 
we met ondersteuning van het O-team in beeld welke 
ambities het waterschap en de gemeenten hebben die 

1e kwartaal 2020
In Oude IJsselzone visie

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/0047-Collegememo-Speerpuntennotitie-nav-Notitie-Raad-Samen-Op-weg-met-de-VJN.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/0047-Collegememo-Speerpuntennotitie-nav-Notitie-Raad-Samen-Op-weg-met-de-VJN.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/0047-Collegememo-Speerpuntennotitie-nav-Notitie-Raad-Samen-Op-weg-met-de-VJN.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-raadsbreed-Samen-op-weg-met-de-Voorjaarsnota-2018.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-9-PvdA-LB-SP-Water-als-economische-drager.pdf


Portefeuillehouder: Kuster – moet Hiddinga zijn 

De raad verzoekt het college
a. Om samen met het waterschap Rijn en IJssel, de gemeente 

Aalten, de gemeinde Isselburg en Bocholt de kansen en 
internationale subsidiemogelijkheden te onderzoeken om de 
bevaarbaarheid van de Oude IJssel in combinatie met andere 
(natuur)doelen (ruimte voor de rivier) te bevorderen;

b. Om tevens te onderzoeken welke hindernissen en uitdagingen 
genomen moeten worden om deze verbindingen vanaf Ulft langs 
Dinxperlo richting Bocholt over water mogelijk te maken; 

c. Vanwege de bijzondere expertise het Waterschap Rijn en IJssel te 
verzoeken de lead te nemen in het onderzoek. Het onderzoek 
SMART te formuleren, gericht op fysieke (al dan niet gefaseerde) 
werkzaamheden die leiden tot het gestelde doel: recreatieve 
bevaarbaarheid van de Oude IJssel richting Bocholt en ‘ruimte 
voor de rivier’.

aan de Oude-IJssel en A-strang liggen. Alle 
aanliggende gemeenten hebben hun wensen en 
opgaven aangeleverd. Op grond van de lopende 
inventarisatie van opgaven en wensen, ontvangen we 
Q1 2020 van het O-team een onderzoeksvoorstel.

In opdracht van het Waterschap en gemeente OIJ 
werkt een extern bureau momenteel aan het in beeld 
brengen van ruimtelijke ontwikkelwensen en 
ontwikkelmogelijk-heden langs de Oude-IJssel t.h.v. 
Ulft. Uitvoering van deze opdracht loopt. Uitkomsten 
verwachten we Q1-Q2 2020 te ontvangen.

Onze inzet is erop gericht om waterbeleving op te 
nemen in de regionale Vrijetijdsagenda die momenteel 
in ontwikkeling is.

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

De agendacommissie 17-2-2020 
vraagt of hiervoor een memo met 
reactie op afdoening is ontvangen.

3. Motie (12) “Gemeentelijke gebouwen in een gemeentelijke vastgoed 
B.V.”     

Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, LB, D66
Portefeuillehouder: Hiddinga

Draagt het college op:
a. Te onderzoeken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om een of 

meerdere maatschappelijke en/of gemeentelijke accommodaties 
in een speciaal daarvoor opgerichte (gemeentelijke) 
vastgoedstichting over te nemen en onder te brengen;

b. De voor- en nadelen in beeld te brengen, zodat de gemeenteraad 
op basis daarvan een zorgvuldige afweging kan maken;

c. Dit onderzoek in het derde kwartaal van 2019 aan de 
gemeenteraad aan te bieden, zodat dit meegenomen kan worden 
bij de besprekingen van de begroting 2020.  

Onderzoek komt 3e kwartaal 2019 bij de raad.

Hiddinga AFE 9-3-2020: oude memo wordt 
geactualiseerd.

3e kwartaal 2019
Onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4. Gemeenschappelijke Regelingen
Datum besluitvorming: 4-7-2019
Indieners: LB, SP, PvdA, D66
Portefeuillehouder: -

Verzoekt het college:
a. om in de concept begroting voor 2020 de gevraagde bijdrage aan 

de betreffende GR-en toe te kennen en vanaf 2021 de bijdrage 
terug te schroeven naar het niveau 2019 (inclusief indexering);

b. de GR-en hierover vroegtijdig in kennis te stellen zodat zij ruim 

Begroting 2021
Bijdrage terugschroeven

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-LB-SP-PvdA-D66-Voorjaarsnota-Gemeenschappelijke-Regelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-12-PvdA-LB-D66-Gemeentelijke-Gebouwen-in-een-Gemeentelijke-Vastgoed-B-V.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-12-PvdA-LB-D66-Gemeentelijke-Gebouwen-in-een-Gemeentelijke-Vastgoed-B-V.pdf


een jaar de tijd hebben om hierop te anticiperen en de keuzes die 
nodig zijn voor te bereiden;

c. medestanders te zoeken bij andere gemeenten voor dit voorstel.
5. Gevolgen Huurverhoging

Datum besluitvorming: 28-5-2020
Indieners: SP, D66
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Verzoekt het college om
1. Een brief te schrijven aan alle  verhuurders, zowel in de sociale 

als de vrije sector, met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf, 
waarin ze haar zorgen uitspreekt over de huidige situatie en  deze 
problematiek onder hun  aandacht te brengt

2. Verhuurders te verzoeken de huurders in een brief op de hoogte 
te brengen van de mogelijkheid voor maatwerkoplossingen, welke 
kunnen leiden tot huurbevriezing, huurverlaging of een 
betalingsregeling

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

6. partijen met een subsidierelatie ondersteunen in het coronatijdperk
Datum besluitvorming: 28-5-2020
Indieners: PvdA, LB, SP, D66, Tekinerdogan
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Verzoekt het college:
1. Partijen, publieke organisaties en instellingen in onze gemeente 

(waarmee een subsidierelatie bestaat) bijvoorbeeld sport, cultuur -
en amateurkunstverenigingen waar nodig te helpen met 
immateriële en materiële ondersteuningsmaatregelen;

2. Ten aanzien van Regio8 ook samenwerking te zoeken met de 
andere gemeenten die bij Regio8 zijn betrokken;

3. In overleg te treden met de provincie Gelderland en te bezien in 
hoeverre voor de van regionaal belang zijnde instellingen van een 
groot sociaal-cultureel belang ook vanuit de provincie een 
incidentele ondersteuning kan worden gegeven;

4. Daar waar er een noodzaak is om onmiddellijk bij te springen, het 
nodige te doen;

5. De gemeenteraad krijgt een terugkoppeling van de bevindingen 
en ondernomen acties door het college.

Informeren genomen actief

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

7 Versnellingsimpuls
Datum besluitvorming: 2-7-2020
Indieners: PvdA,  Tekinerdogan, SP
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit 

Voor behandeling begroting 2020
Raad informeren 
mogelijkheden versnelling

Voorstel college: 



verzoekt het college:
 de uitvoering van het coalitieprogramma en de genoemde moties 

te versnellen door bijvoorbeeld extra menskracht in te zetten, 
cofinanciering mogelijk te maken en noodzakelijke extra 
investeringen te doen;

 te begroten welke (financiële) middelen uit de algemene reserve 
nodig zijn teneinde de wens van de raad om deze 
versnellingsimpuls te realiseren, mogelijk te maken;

 de algemene dienst niet met eventuele benodigde additionele 
budgetten extra te belasten; 

 dit najaar, ruim voor de begrotingsbehandeling, de raad te 
informeren over de (extra)mogelijkheden van een versnelling en 
aan te geven welke additionele budgetten daarvoor noodzakelijk 
zijn;

☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren


