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1. Vrijval krediet Vogelbuurt – Biezenakker, dit punt kan van de lijst 
af

2. Stoplichtenmodel / kortingspercentage. Wethouder Hengeveld 
licht toe dat afgesproken is dat er wordt uitgegaan van het aantal 
nog te bouwen woningen (3.145)  in de totale Achterhoek en dat 
alle 7 gemeenten gaan voldoen aan de toebedeelde woningen 
volgens de afgesproken verdeelsleutel. Het gaat om een netto 
toevoeging; als een gemeente aan de voorkant meer nieuwbouw 
pleegt, zullen ze een hogere sloopopgave hebben. Het gaat erom 
dat we in 2025 een netto toevoeging hebben van 3145 woningen 
in de Achterhoek. Met welke snelheid dit gebeurt, daarin is elke 
gemeente vrij. Dit wordt jaarlijks gemonitored per gemeente.

3. Stoplichtenmodel / woningen die langer and 10 jaar leeg staan. 
Op pagina 10 staat aangegeven dat het om 39 woningen gaat, 
licht wethouder Hengeveld toe.

De commissie stemt ermee in dat punten 1, 2 en 3 van de lijst af gaan. 

Actuele moties
Motie ‘Gendringen’; in de kolom ‘partij’ in de lijst worden de indieners van 
de motie vermeld. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 
Het college is gevraagd in de volgende commissie Fysieke 
Leefomgeving aan te geven hoe zij ‘handen en voeten’ willen geven aan 
deze motie.
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Nadat fracties hun inbreng hebben gedaan met betrekking tot het plan en 
het voorstel om de rioolheffing jaarlijks te laten stijgen met 3 %, 
rekeninghoudend met financiële en technische ontwikkelingen, en de 
wethouder hierop heeft gereageerd, wordt dit voorstel rijp bevonden voor 
behandeling in de raad. 
Advies commissie: bespreekstuk in de raad. 
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Inspreker: de heer L. te Bogt, Klaassen Groep.

De bjilage bij de reactiememo n.a.v. de commissie FL op 2 juni jl. 
(zienswijze Wonion nieuwbouw OIJ) is toegevoegd aan het RIS.

Wethouder Hengeveld heeft toegezegd met een notitie te komen waarin 
aangegeven wordt hoe de communicatie met betrokkenen verlopen is en 
verder nog zal lopen.
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Daarbij zal het verschil tussen publiek- en privaatrechtelijke relaties 
worden aangegeven.

Afgesproken is dat reacties op de beleidsnotitie gebundeld worden na 
het verlopen van de termijn op 6 oktober a.s. Deze reacties worden 
voorzien van een reactie van het college en die complete reactienota zal 
naar de raad worden gestuurd.

De commissie besluit dit agendapunt, als totaal-pakket (via de 
agendacommissie) opnieuw te agenderen voor de volgende commissie 
Fysieke Leefomgeving van 9 november a.s. 
Advies commissie: de behandeling van dit onderwerp in de 
raadsvergadering op te schuiven van 27 oktober naar 24 november a.s. 

Aldus vastgesteld door commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering 
van 5 oktober 2016

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Jeanette Elstak


