
 
CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDE 6 februari 2014 
 
Rotonde 6 februari 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan Kom Silvolde, Terborgseweg en Lichtenbergseweg 
Korte zienswijzentoets 
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Voorzitter Kuster 

Ambtelijk Kleinrensink 

Conclusies + afspraken 
6 februari 2014 

Aanpassingen zijn in overleg met de indieners zienswijzen. De zienswijzen zijn niet 
ingetrokken. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan Kom Varsseveld locatie Breukelaarweg 33 
Korte zienswijzentoets 

Raadscyclus en 
volgnummer 
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Volgnr. 2 

Voorzitter Kuster 

Ambtelijk Cuperus 

Conclusies + afspraken 
6 februari 2014 

In de raadsrotonde- vergadering van 6 februari jl. heeft wethouder Haverdil toegezegd 
met aanvullende informatie te komen met betrekking tot mogelijke referentiebeelden voor 
de palletsilo, die in het bestemmingsplan “Kom Varsseveld, Locatie Breukelaarweg 33” 
planologisch wordt gemaakt. Dit bestemmingsplan is geagendeerd voor de 
gemeenteraadsvergadering op 27 februari a.s. 
Zie bijgaande memo. 
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Armoedebeleid 

Informatieve beraadslaging 
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Voorzitter Kuster 

Ambtelijk Werger / Van Urk 

Conclusies + afspraken 
6 februari 2014 

De beraadslaging was bedoeld om na te gaan of de aangereikte informatie voor de 
nieuwe gemeenteraad toereikend is om afspraken te maken met betrekking tot het 
armoedevraagstuk. Vooraf waren vragen ingebracht door de PvdA-fractie, die niet (direct) 
te beantwoorden waren. Ook vanuit andere fracties en vanuit de Schuldhulpmaatjes is 
behoefte aan verfijning van informatie als basis voor afwegingen in de nieuwe 
gemeenteraad, mogelijk als onderwerp dat de gemeenteraad zelf oppakt op basis van de 
motie Van de Wardt/Hengeveld. Afgesproken is dat de aangereikte inhoudelijke memo 
dient te worden uitgebreid met informatie over de hierna genoemde aspecten of dat, als 
dat niet doenlijk is, wordt aangegeven wat nodig is om die informatie beschikbaar te 
krijgen. Dit aanvullende informatiepakketje dient uiterlijk 19 maart a.s. beschikbaar te zijn 
voor de nieuwe gemeenteraad. 
 
Aspecten die in de raadsrotonde  zijn genoemd (in de willekeurige volgorde van de 
bespreking), steeds specifiek voor onze gemeente: 
- het aantal gebruikers van specifieke regelingen voor kinderen; 
- de feitelijke besteding door huishoudens van geld dat zij krijgen voor kinderen; 
- actualisering van de het gebruik van de regelingen in de kadernota Minimabeleid en 

armoedebestrijding uit 2007: het verloop van aantallen gebruikers en bedragen van 
2007 t/m 2013. 

- het effect van stadspassen in andere gemeenten; 
- de financiële plafonds voor inkomensondersteuning; 
- de mogelijkheden van een leenfonds; 
- voorbeelden van actief armoedebeleid in andere gemeenten en hun bereik; 
- overzicht van (levensbeschouwelijke) organisaties in Oude IJsselstreek die een rol 

spelen bij armoedebestrijding, al dan niet in financiële zin; 
- de manier waarop de doelgroep kosten kan declareren; 
- de mate waarin huishoudens zich weten aan te passen aan mindere financiële 

omstandigheden; 
- de mate waarin huishoudens bekend zijn met voor hen beschikbare regelingen; 

 



- in het algemeen ten behoeve van prioriteitstelling: wat zijn in onze 
gemeente/gemeenschap criteria om armoede aan af te meten. 

 
Aspecten die schriftelijk door de PvdA zijn ingebracht. 
Vragen over de werkeloosheid in onze gemeente: 
- Welke ontwikkeling doet zich voor?  Over hoeveel werkelozen spreken we? Hoe 

verloopt de toename? 
- Wat zijn daarbij de consequenties voor het zorgloket? 
- Hoeveel gezinnen komen in moeilijkheden, die een koopwoning hebben?  Is er 

sprake van een toename?  Hoeveel woninguitzettingen ten gevolge van 
huurachterstand?  

- Hoe wordt er regionaal afgestemd? 
- Is het gemeentelijke vangnet groot genoeg ivm de komende decentralisatie?  
Vragen over de schuldproblematiek: 
- Is er een toename van huishoudens, die een beroep op de Stadsbank moeten doen? 
- Hoe is de toename  van cliënten bij de schuldmaatjes?  Tegen welke knelpunten 

lopen ze in hun werk aan? 
- Is de hulp toereikend? 
- Wat verstaan we onder armoede? Welke grens wordt gehanteerd? 
- Hoeveel huishoudens vallen onder de armoede grens? 
- Welk effect heeft armoede op de gezondheidszorg  (medisch of psychisch)?   
Groeperingen: 
- Hoeveel éénoudergezinnen hebben slechts een uitkering? 
- Hoeveel  inwoners maken gebruik van de voedselbank? 
- Hoeveel kinderen gaan zonder ontbijt naar school? 
Vragen over inzet gelden: 
- In 2013 is € 783.650,- uitgegeven aan armoedebestrijding.  De rijksbijdrage is € 

5.295.803,- . Waaraan is het resterende bedrag van  € 4.512.513,-   besteed, volledig 
aan het Iswi? 

-  In 2014 is dit bedrag vermeerderd met € 120.000,- . Hoe wordt de €  5.415.803,-
besteed?        

- Hoeveel geld heeft de gemeente ontvangen via de Kleinsma gelden? Is dit bedrag in 
het bovenstaand bedrag opgenomen?  Wat is ervan besteed en waarvoor? Welk 
bedrag krijgen we in de toekomst en hoe wordt die ingezet? 

Maatregelen: 
- Waarom is de minimagrens van 120 niet naar 110 getrokken? Over welke kosten 

praten we? 
-  Het sociaal fonds is momenteel gesteld op € 115,-.  Lijkt ons laag. Wat betekent een 

verhoging van € 50,-. Wat wordt er uit vergoed? 
-  Wat is er tegen om een fonds te hebben voor een voorschotverlening o.a. bij ontslag 

(zeker nu de gewone toeslagen te laat overgemaakt worden)? 
-  Hebben de voedselbanken voldoende volume om aan de vraag te voldoen? 
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De beraadslaging was bedoeld om na te gaan hoe het raadsproject groen verder groeit. 
De volgende accenten zijn vanuit de fracties aangegeven (in volgorde van inbreng). 
Afgesproken is het raadsproject over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad. 
 
Lokaal Belang 
Het beleidskader ‘Groen groeien naar 2020’ uit 2009 blijft de basis, maar moet worden 
aangepast op de latere beslissingen met betrekking tot het groenbeheer. Een integrale 
aanpak sluit daar niet goed op aan, daarom beter een aanpak per element. Dan ook is het 
samenspel met inwoners beter vorm te geven. 
 
PvdA 
Voorkeur voor een integrale aanpak, ook om natuur niet alleen op kosten te beoordelen. 
 
CDA 
Het beleidskader ‘Groen groeien naar 2020’ uit 2009 blijft aansprekend: visie, doelen en 
indicatoren. Financieel zijn er echter grenzen. Daarom het beleidskader actualiseren door 



wijkbewoners erbij te betrekken. In het buitengebied win-win-relaties met landbouwers 
leggen. Denk aan verbindingszones, en de specifieke situatie rond het LOG. 
 
D66 
Het beleidskader ‘Groen groeien naar 2020’ uit 2009 blijft uitgangspunt,  maar te 
actualiseren binnen het wijkgericht werken, door burgers te enthousiasmeren binnen een 
wijkbudget. Bermonderhoud is een aandachtspunt en ook de Achterhoekse verbindibng 
voor de natuur. 
 
VVD 
Het beleid is de goede basis. Als er meer wenselijk is, dan met bewoners zelf. Maak wel 
onderscheid binnen en buiten de bebouwde kom.  
 
Portefeuillehouder 
Memoreert dat het beleidskader ‘Groen groeien naar 2020’ een mede door hem zelf 
gedragen raadsinitiatief is. Constateert dat het in relatie met het wijkgericht werken moet 
worden gebracht en dat er wel een integraal beleidsbeeld moet zijn, maar dat we 
uitvoering kunnen knippen om het betaalbaar te houden. Deze denkrichting kan worden 
overgedragen aan de nieuwe raad. 
 

 


