
 
 

Conclusies en afspraken 
 

Van de vergadering van de commissie  
Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken (AFE)  

van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op maandag 6 februari 2017 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft 

 
 

Aanwezig: Gijs van de Beek, commissievoorzitter 
  Marco Looman, commissiegriffier 
      
  Lokaal Belang (GVS)   
  Gerard Sinke 
  Theo Colenbrander 
  Herman Vreeman 
   

CDA    
  Guido Hakvoort 
  Ton Büchner 
   

SP    
  Heini Peters 
  Gürbüz Yaktemur 
   

PvdA    
  Ton Menke  
  Henri Van Amerongen   
   

D66      
Ziko van Dijk 
 Hayo Canter Cremers   

 
VVD      

  Richard de Lange 
Floor Wissing 

   
College: Jos Sluiter, Otwin van Dijk     
 
Ambtelijk: Juss v.d. Lisdonk, Annemartien Berkelaar, Bob Konings, Richard Krabben 
  
Afmelding: Gülden Siner-Sir    
 

Onderwerp 

Aard bespreking 

Conclusies en afspraken vergaderingen d.d. 12 en 16 januari 2017 

Besluitvorming 

 Ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag geven alle fracties desgevraagd aan dat 
zij instemmen met de onder “Treasurystatuut” vermelde aanbeveling van 
PvdA en SP. Zie ook besluitenlijst raad 26 januari 2017: 
“opmerkingen/toezeggingen: wethouder Sluiter neemt de suggestie van 
dhr. Menke (PvdA) mee om de financiële uitgangspunten (inclusief 
treasurybeleid) apart te benoemen in de voorjaarsnota.  

 



 

Onderwerp 

Aard bespreking 

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 

Besluitvorming 

 Ter kennisgeving aangenomen. 

Aangekondigde wijze van afdoening motie strategische visie door 

college: via omgevingsvisie in 2017. 

Wijze van afdoening motie regionale samenwerking: het college kan op 

dit moment geen datum van afdoening noemen. Het hangt mede af van 

de regio. 

 
 

Onderwerp 

Aard bespreking 

1. Initiatiefvoorstel raadsprojectcommissies 

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming 

 Commissieadvies: bespreekstuk in de raad 

 

Onderwerp 

Aard bespreking 

2. Actualisatie exploitatie regionale bedrijventerreinen West 

Achterhoek 

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming 

 Aankondiging: Hayo Canter Cremers komt zelf met een notitie m.b.t. het 

“rode loper beleid” 

Commissieadvies:  

- brief conform concept (met aanpassing dat raadsbehandeling pas 

op 23 februari is) nu verzenden 

- conform voorstel besluiten 

- hamerstuk in de raad 

 

Onderwerp 

Aard bespreking 

3. Programma van eisen aanbesteding accountantscontrole 

Opiniërende beraadslaging 

 Het concept programma van eisen voor de aanbesteding wordt door de 

commissie akkoord bevonden. Er wordt nu niet met een aanbesteding 

gestart. 

De commissie adviseert: 

- BTB (o.l.v. huidige accountant) verzorgt de controle over 2016 

- Optierecht over boekjaar 2017 bij BTB op tijd afroepen 

- Afhankelijk van tevredenheid n.a.v. controle over 2016 

mogelijkheid van andere accountant binnen BTB overwegen 

- Start van aanbesteding voor controle over boekjaren vanaf 2018 

overwegen na 22 juni 2017 

 

Onderwerp 

Aard bespreking 

4. Memo ombudsfunctie 

Opiniërende beraadslaging 

 De commissie vraagt zich af waarom voor de inwoners de drempel naar 

de nationale ombudsman zo groot is en hoeveel de kosten van een 

gemeentelijke of regionale ombudsfunctie zullen zijn. 

Planningslijst: het college zal vóór 1-1-2018 een raadsvoorstel 

aanbieden. De commissie heeft de voorkeursrichting (dichtbij 

organiseren) kenbaar gemaakt. 

 



Onderwerp 

Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking  

Open gesprek 

 Op verzoek van Ton Büchner (CDA) doet Hayo Canter Cremers (D66) 

als voorzitter van het overleg tussen raadsfracties en belangen- en 

ondernemersverenigingen verslag van het overleg van 28-11-2016. 

 

Onderwerp 

Aard bespreking 

Rondvraag  

Open gesprek 

 

 

Hayo Canter Cremers (D66): informeert naar situatie m.b.t. verkoop 
alcoholische dranken in sporthal IJsselweide. 
Burgemeester Van Dijk: In de sporthal mogen alcoholische dranken 
geschonken worden op basis van een tijdelijke gedoogbeschikking, 
onder de voorwaarden als ware er reeds een Drank- en 
Horecavergunning afgegeven.  
 
Ziko van Dijk (D66): de vindbaarheid van gemeentelijke regelgeving op 
de website. 
Burgemeester van Dijk: dit heeft aandacht en kan zeker beter. 

 
 
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van 13 maart 2017. 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
Marco Looman     Gijs van de Beek 


