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Openbare besluitenlijst

Van de vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 23 februari 2017 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: O.E.T. van Dijk, burgemeester
M.B.J. Looman, wnd. raadsgriffier
G. van de Beek, PvdA 
A.C.A. Büchner, CDA
H. C.J. Canter Cremers, D66
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS)
Mw. J.M. Elstak, CDA
G. W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA 
Mw. C. Helmink, VVD
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS)
A.J.M. Koek, D66 
R. de Lange, WD 
A.H.M. Menke, PvdA
H. J.M. Peters, SP
G. W. Schieven, Lokaal Belang (GVS)
Mw. G. Siner - Sir, zelfstandig raadslid 
M. Tekinerdoğan, CDA
Mw. E.H.M. Versteeg, SP 
J.M.G.M. Vesters, SP
H. J.H. Vreeman, Lokaal Belang (GVS)
Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS) 
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS)
C.F. Wormskamp, CDA

Voorts aanwezig: Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder P. van de Wardt (CDA)
M.J.F. Verstappen, gemeentesecretaris

Afwezig: S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA

Voorts afwezig: Wethouder H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder J.M.H.W. Sluiter (WD)



Opening en mededelingen
Afmeldingen van Ben Hiddinga, Theo Winters, Henk Hengeveld en Jos Sluiter.

Burgemeester Van Dijk spreekt een verklaring uit:
“Als burgemeester heb ik een belangrijke rol in het kader van het bewaken van de 
bestuurlijke integriteit. We hebben daarom ook regelmatig bijeenkomsten waarin we met 
elkaar spreken over integriteit en omgangsvormen. Enkele weken geleden hebben we nog 
gesproken over het belang van een actuele gedragscode en wat we doen in situaties waarin 
een schending of dreigende schending van onze integriteitsregels plaatsvinden. We hebben 
bovendien met elkaar afgesproken dat we over integriteit transparant willen zijn. Zo zorgen 
we voor vertrouwen van onze inwoners.

Er zijn bij mij signalen binnen gekomen over mogelijke schijn van belangenverstrengeling bij 
enkele raadsleden. De fractievoorzitters hebben deze signalen ook ontvangen. Ik heb dat in 
het presidium met de fractievoorzitters besproken. Het is voor mij aanleiding geweest om 
gesprekken te voeren met diverse raadsleden. Ik heb mij bovendien laten adviseren door 
een gespecialiseerd extern bureau. De conclusie die ik heb getrokken is dat er geen 
aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangenverstrengeling. Wel heb ik geconcludeerd dat 
het beeld van de schijn van belangenverstrengeling eenvoudig en onbedoeld kan worden 
opgewekt. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn van ons gedrag.

Ik heb in het presidium aangegeven dat ik binnenkort een leerwerkbijeenkomst wil 
organiseren om een vervolg te geven aan onze integriteitssessie. Ik vind het belangrijk te 
benadrukken dat we allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben om ons bewust te zijn 
van integer handelen en fatsoenlijke omgangsvormen. Dat doen we in een open en 
transparante sfeer. Dat is in het belang van een goed functionerende lokale democratie. Dat 
is in het belang van zorgvuldig besluitvorming. Dat is in het belang van onze inwoners.”

Vervolgens spreekt zelfstandig raadslid mw. Siner-Sir een verklaring uit n.a.v. haar 
afsplitsing van de fractie van Lokaal Belang.

Vaststellen agenda
De aangekondigde motie (vreemd aan de orde van de dag) inzake beleid laanbomen en 
groene karakter buitengebied (D66, SP en PvdA) zal vanwege de door het college 
toegezonden memo niet worden ingediend. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd 
vastgesteld.

Installatie fractieassistent Ine Woudstra (D66)
De geloofsbrievencommissie bestaande uit John Haverdil (voorzitter), Memet Tekinerdogan 
en Cécile Helmink rapporteert dat de geloofsbrieven zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is 
gebleken dat deze voldoen aan eisen van de Gemeentewet. Geadviseerd wordt om Ine 
Woudstra toe te laten als fractieassistent. Ine Woudstra legt de verklaring en belofte af. 
Daarmee is de fractieassistent geïnstalleerd.



Initiatiefvoorstel wijziging Verordening op de raadscommissies - instellen
raadsprojectcommissie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De Verordening op de raadscommissies - instellen raadsprojectcommissie vast te stellen 
voor wat betreft:
1. Artikel 2. Instelling raadscommissies te hernummeren naar “Artikel 2a. Instelling 

raadscommissies”.
2. Toe te voegen: Artikel 2b. Raadsprojectcommissie(s) met de tekst zoals in het 

raadsvoorstel cursief weergegeven.
3. Artikel 3. Taken: lid e. “Een raadscommissie kan raadsprojectgroepen voor majeure 

projecten vormen.”, te laten vervallen.
4. Artikel 4a. Fractieassistenten, lid 3, de tekst: als ware hij raadslid” te laten vervallen.
Besluit raad:
m conform voorstel 
a zonder hoofdelijke stemming
a met 14 stemmen voor (LB,WD en CDA) en 9 stemmen tegen (SP, D66, PvdA en Siner) 
a aangenomen 
a stemverklaringen van:
Menke (PvdA): vindt het jammer dat PvdA nu tegen moet stemmen omdat zijn voorstel (eerst 
raadsprojectgroep en raadscommissie uitwerken bij een majeur project en dan pas beste 
kiezen en evt. RvO aanpassen) niet wordt opgepakt.
Canter Cremers (D66): D66 is voor echte betrokkenheid van burgers bij het bestuur middels 
een permanent adviesorgaan.
Peters (SP): hecht veel waarde aan inspraak van burgers, maar dit voorstel heeft geen 
meerwaarde op de huidige structuur._____________________________________________

Actualisatie exploitatie regionale bedrijventerreinen West Achterhoek
Tijdens de raad van 26 januari is beslispunt 1 met algemene stemmen aangenomen:
1. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 2 en 3 bij het raadsvoorstel.
De gemeenteraad wordt thans voorgesteld:
2. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen (uit bijlage 1) waarbij de grondprijs, 

fasering en rekenrente van de grondexploitatie (grex) A18 Bedrijvenpark worden 
aangepast;

3. Het standpunt in te nemen dat Oude IJsselstreek het vooralsnog niet noodzakelijk acht 
om de gronden bínnen het Noordelijke deel van het Bedrijvenpark A18 af te waarderen;

4. Het beginsel “Samen uit is samen thuis” ter bevestiging van de samenwerking in de West- 
Achterhoek uit te spreken.

Besluit raad: 
a beslispunten 2, 3 en 4 
b conform voorstel 
b zonder hoofdelijke stemming 
a met algemene stemmen
b aangenomen______________________________________________________________

Vaststelling bestemmingsplan en MER Windpark Den Tol Netterden 2016
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Over de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Den Tol 

Netterden 2016” te beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in de Nota 
zienswijzen;

2. Het MER Windpark Den Tol en aanvullingen vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan “Windpark Den Tol Netterden”, zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.BP000144-VA01, ten opzichte van het ontwerpplan, gewijzigd vast te stellen;
4. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.___________________________________________



Besluit raad: 
a conform voorstel 
m zonder hoofdelijke stemming
a met 16 stemmen voor (LB, CDA, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (SP, WD en Siner) 
a aangenomen
a opmerking: raadslid Arno Koek (D66) nam niet deel aan de beraadslagingen en stemming 
a opmerking: de door D66, mede namens PvdA, ingediende motie is aangehouden en aan 
de agendacommissie aangeboden ter agendering in commissie FL

Verordening Starterslening Oude IJsselstreek 2017
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de gewijzigde Verordening Starterslening gemeente Oude IJsselstreek 

2017;
2. De verordening met terugwerkende kracht per 1-1-2017 in te laten gaan.
Besluit raad:
a conform voorstel 
a zonder hoofdelijke stemming 
a met algemene stemmen 
a aangenomen

Mededelingen en memo’s in het kader van de actieve informatieplicht
Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen._________________

Externe vertegenwoordigingen
Voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen stukken
Categorie B conform voorstel voor afhandeling in handen van het college gesteld; 
Categorie C conform voorstel voor kennisgeving aangenomen;
Categorie D voor kennisgeving aangenomen._____________________________

Vaststellen besluitenlijsten vergadering 26 januari 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.__________

Vragenhalfuur
Geen aanmeldingen.

Sluiting
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering 23 maart 2017.

de wnd. griffier de voorzitter


