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Besluitenlijst
Van de vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 24 september 2015 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

S.P.M. de Vreeze, wnd. burgemeester
J. van Urk, 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
H. J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS)
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS)
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS)
Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66
A.H.M. Menke, PvdA
H.J.M. Peters, SP
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS)
Mw. G. Siner- Sir, Lokaal Belang (GVS)
Mw. C. Sloots - Helmink, W D
J.M.H.W. Sluiter, W D
M. Tekinerdogan, CDA
Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS)
Mw. E.H.M. Versteeg, SP
J.M.G.M. Vesters, SP
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA

Voorts aanwezig:

Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder P. van de Wardt, CDA

Afwezig:

Vacature CDA

Opening
Initiatiefraadsvoorstel verkoop Kwaksmölle Varsseveld voor de somma van € 35.000,
aan Stichting Kwaksmölle te Varsseveld.
De gemeenteraad wordt voorgesteld
B&W op te dragen binnen drie maanden het gebouw De Kwaksmölle in Varsseveld
onderhands te verkopen aan de Stichting Kwaksmölle voor de somma van € 35.000,-.
Besluit raad:
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• aangehouden door de indieners
• Opmerkingen/toezeggingen: het college van B&W gaat voor de zomer van 2016 in
gesprek met de gemeenteraad over een algemeen beleid t.a.v. gemeentelijk
maatschappelijk vastgoed onder toezegging/afspraak dat de Kwaksmölle in elk geval tot 1
januari 2017 beschikbaar blijft voor de huidige gebruikers.
Regionale woonagenda
De gemeenteraad wordt voorgesteld
1. Kennisnemen van de factsheets woonmonitor 2013 (bijlage 1), de adviesrapportage
kernenfoto's en de uitdagingen uit het project kernenfoto zien als inspiratie voor de
lokale aanpak en regionale afstemming (bijlage 2).
2. De regionale woonagenda 2015-2025 (bijlage 3) vaststellen, waarbij ingestemd wordt
met de volgende doelstellingen en ambities:
- In 2025 zullen er kwantitatief voldoende woningen zijn om aan te sluiten op de
behoefte
- een verlaging van het woningcontingent met 10% d.m.v. van het
stoplichtenmodel en de daarbij geformuleerde uitgangspunten (bijlage 4)
- Om de bestaande voorraad op kwalitatief hoogwaardig niveau te houden wordt
nu al ingezet op sloop en vervangende nieuwbouw.
- Bij de monitoring wordt rekening gehouden met een maximale leegstand van 2%
- Er wordt gestreefd naar een "per saldo" waardebehoud binnen de bestaande
woningvoorraad
- De leefbaarheid wordt op het niveau gehouden van 2013
- Er voldoende voorzieningen zijn om in de behoefte van de inwoners te voorzien
- Het verder verduurzamen van de bestaande woningvoorraad ter bevordering van
een energieneutrale Achterhoek in 2030.
Kennis nemen van de brief van GS van de provincie Gelderland aan de gemeenteraad van
Oude IJsselstreek inzake vaststelling regionale woonagenda (bijlage 5).
Besluit raad:
• conform voorstel
• zonder hoofdelijke stemming
• met algemene stemmen
• aangenomen
• met (deels kritische) kanttekeningen terug te zien via de gemeentelijke website bij dit
agendapunt
•
ISWI Jaarstukken 2014
• • • •
De gemeenteraad wordt voorgesteld
Aan de afgevaardigde in het AB ISWI mee te geven in te stemmen met de jaarstukken
2014.
Besluit raad:
• conform voorstel
• zonder hoofdelijke stemming
• met algemene stemmen
• aangenomen
•

Plan van aanpak ISWI 'Ambities terugdringen tekort BUIG 2015'
De gemeenteraad wordt voorgesteld
In te stemmen met het plan 'Ambities terugdringen tekort BUIG 2015'
Besluit raad:
• conform voorstel
• zonder hoofdelijke stemming
• met algemene stemmen
• aangenomen
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Concept liquidatieplan ISWI
De gemeenteraad wordt voorgesteld
Zienswijze kenbaar te maken m.b.t. het concept liquidatieplan Gemeenschappelijke
Regeling ISWI'
Besluit raad:
• in handen B&W gesteld
• met kanttekeningen zoals terug te zien op de gemeentelijke website bij dit agendapunt
Normenkader 2015'
De gemeenteraad wordt voorgesteld
Het normenkader 2015 vast te stellen
Besluit raad:
• conform voorstel
• zonder hoofdelijke stemming
• met algemene stemmen
• aangenomen
Mededelingen en memo's in het kader van de actieve informatieplicht
Voor kennisgeving aangenomenExterne vertegenwoordigingen
Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomenIngekomen stukken
Categorie C conform voorstel;
Categorie D door de raad voor kennisgeving aangenomen.
Categorie B M.b.t. de ingekomen brieven van de VNG (RG2015_0382) en de
staatssecretaris van V&J (RG2015_0382A) inzake opvang vluchtelingen deelt wethouder
Van de Wardt op verzoek van raadslid Menke mee dat het college terzake de
mogelijkheden inventariseert bij de corporatie, makelaars en de SSP-hal en voegt wnd.
burgemeester De Vreeze toe dat hij mogelijk de gemeenteraad bijeen roept voor overleg
ingeval er aan de gemeente gericht om opvangmogelijkheid wordt verzocht.
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2015
Besluitenlijst vastgesteld.
Vragenhalfuur
Geen vragen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare
vergadering van 29 oktober 2015.

de voorzitter
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