
Openbare besluitenlijst

Van de vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 28 januari 2016 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: S.P.M. de Vreeze, wnd. burgemeester
M.B.J. Looman, plv. 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 
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS)
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS)
A.J.M. Kock, D66
R. de Lange, VVD
A.H.M. Menke, PvdA
H.J.M. Peters, SP
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS)
Mw. G. Siner - Sir, Lokaal Belang (GVS)
M. Tekinerdoğan, CDA
Mw. E.H.M. Versteeg, SP 
Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS)
J.M.G.M. Vesters, SP
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 
J.P.T. Winters, CDA
C.F. Wormskamp, CDA – vanaf 20:10 uur

Afwezig Mw. C. Sloots - Helmink, VVD

Voorts aanwezig: Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS) met 
stemrecht als raadslid conform art. 13, lid 2B Gemeentewet
Wethouder J.M.H.W. Sluiter (VVD)

Afwezig Wethouder P. van de Wardt, CDA
Vacature Lokaal Belang (GVS)

Opening

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.



Agenda ontwikkeling vitaal duaal politiek-bestuurlijk samenspel
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Bepaal een realistische raadsagenda voor resterende bestuursperiode conform 

voorgestelde methode;
2. Bepaal de rol-taakverdeling tussen college en raad, de wijze waarop het college 

invulling moet geven aan de actieve informatieplicht en de borging hiervan;
3. Richt een heldere commissiestructuur in met aandacht voor overlegmomenten met 

de samenleving;
4. Benoem een agendacommissie voor de voorbereiding van bijeenkomsten van de 

raad;
5. Geef het raadspresidium meer de rol van seniorenconvent zoals voorgesteld;
6. Bereid een werkgeverscommissie voor en formuleer een nieuwe opdracht voor de 

griffie;
7. Stel kwaliteitseisen voor raadsleden vast en inventariseer de opleidingswensen;
8. Roep alle partijen op met ‘elkaar in gesprek te gaan’ over de onderlinge verhoudingen 

en koppel resultaten terug;
9. Bepaal een methode om het gedrag van de raad bespreekbaar te maken.
10. Instemmen met de agenda voor de ontwikkeling van het duaal samenspel (m.n. 

punten 4 t/m 6).
11. Instemmen met de voorgestelde leden voor de regiegroep (punt 2).
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ Opmerking in raadsdebat tav beslispunt 7: er wordt hiermee niet getornd aan de eigen 
verantwoordelijkheid van partijen

Sluiten deuren
Nadat iedereen op de publieke tribune en de pers met uitzondering van beëdigde 
fractieassistenten (zij tekenden een presentielijst) de raadszaal hebben verlaten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De deuren te sluiten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Besluit in geheimhouding te vergaderen
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Om met gesloten deuren te vergaderen
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Griffieformatie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:

In een separate en geheime besluitenlijst opgenomen.



Oplegging geheimhouding op wat in het besloten deel van deze vergadering is 
besproken 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Geheimhouding op te leggen op het raadsvoorstel “griffieformatie”, de genomen besluiten 
met uitzondering van de beslispunten 6 en 7, het audioverslag en de besluitenlijst van het 
besloten deel van deze vergadering.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Schorsing en opening deuren

Ontvangst van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. 
Cornielje, en de heer mr. H.J. Tromp (Chef Kabinet).  

Procedure benoeming burgemeester
Van dit agendapunt is een woordelijk verslag gemaakt.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen.
2. Een vertrouwenscommissie in te stellen die de aanbeveling tot benoeming 

van de burgemeester voorbereid, op de raadscommissies, die 
functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de 
raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de 
burgemeester voorbereidt.

3. De ‘Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Oude IJsselstreek 
2016’ vast te stellen.

4. De leden van de vertrouwenscommissie te benoemen.
5. Als adviseurs aan de vertrouwenscommissie toe te voegen: een wethouder 

en de gemeentesecretaris.
6. De griffier van de gemeente Bronckhorst te benoemen als secretaris van 

de vertrouwenscommissie.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Installatie fractieassistenten 
De fractie van de SP heeft Gürbüz Yaktemur voorgedragen als fractieassistent.
De fractie van Lokaal Belang heeft Gerard Sinke voorgedragen als fractieassistent..
De geloofsbrievencommissie bestaande uit Haverdil, Kock en Tekinerdogan rapporteert dat
de geloofsbrieven zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze voldoen aan
eisen van het Reglement van orde van de gemeenteraad. Geadviseerd wordt om deze heren 
toe te laten als fractieassistent. Gerard Sinke en Gürmüz Yaktemur leggen de belofte af en 
zijn daarmee als fractieassistent geïnstalleerd.

Controleprotocol Jeugd en WMO 2015
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het niet verbinden van financiële consequenties aan de in het normenkader opgenomen 

gemeentelijke regelingen m.b.t. de jeugdzorg en WMO-nieuw voor 2015. 



2. Het bijgevoegde controleprotocol ter kennisgeving aan te nemen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigingen(, overeenkomstig 
het bijgevoegde voorstel tot wijziging).
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ opmerking: wethouder Hengeveld geeft desgevraagd aan dat dit raadsbesluit geen 
financiële consequenties heeft.

Actieve informatie
Namens het college verzorgt mw. Waardenburg een presentatie over de denkrichting 
“verhoogde opvang van asielzoekers & statushouders”. De presentatie en een bijbehorend 
persbericht zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Externe vertegenwoordigingen
Voor kennisgeving aangenomen.

Mededelingen en memo’s in het kader van de actieve informatieplicht
Voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen stukken
Raadslid Canter Cremers vraagt n.a.v. ingekomen stuk van de werkgroep Kappen Nou of 
het college voornemens is om nog vóór de raadsrotonde van 4 februari 2016 aanvang te 
maken met het dunnen van bomen.  
Categorie B door de raad voor kennisgeving aangenomen;
Categorie C conform voorstel;
Categorie D voor kennisgeving aangenomen.
■ toezegging: voor 4 februari 2016 worden geen bomen gedund op de bedoelde locaties.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 10 december 2015
Raadslid Menke verzoekt aanpassing van het raadsbesluit Belastingverordeningen 2016. 
De fractie van de PvdA wil geacht worden tegen de beslispunten a t/m c te hebben 
gestemd.
Besluitenlijst met voorgestelde wijziging vastgesteld.

Vragenhalfuur
De raadsleden De Lange, Haverdil en Canter Cremers stelden vragen inzake het 
centrumplan Gendringen en de afwijzing van de Lidl supermarkt.



Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 25 februari 2016.

de wnd. griffier de voorzitter

M.B.J.  Looman S.P.M. de Vreeze


