
 
 

Conclusies en afspraken 
 

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) 
van de Gemeente Oude IJsselstreek, 

gehouden op woensdag 16 maart om 21.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft 
 

Aanwezig:   Jeanette Elstak, commissievoorzitter    
    Birkitta Kortes, commissiegriffier 
    --------- 
    Lokaal Belang (GVS) 
    Ben Hiddinga 
    Erik Schieven 
    

CDA 
Sylvia Stuivenberg 
Memet Tekinerdogan 
    
SP 
Jan Vesters 

     
PvdA 
John Haverdil 
Rob Wellink 
Ton Menke 

      
D66 
Arno Kock     
Hayo Canter Cremers 

     
VVD 

    Richard de Lange 
    Wiebe Keulen 

André Rehé 
 
Siner 

  Gülden Siner-Sir 
 

College:  Peter van der Wardt 
Henk Hengeveld 

 
Ambtelijk: Bob Konings 

Annemartien Berkelaar 
 Conny Huijskes 
 
Afwezig met afmelding: Gerrit Vossers (LB) 

Heini Peters (SP) 
  Elja Versteeg (SP) 
 
 
 
  
  



Onderwerp 
Aard bespreking 

Opening en mededelingen 
- 

  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen agenda 
Besluitvorming 

 Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 8 februari 2017 
Besluitvorming 

 Ongewijzigd vastgesteld. Er werden nog wel twee vragen gesteld: 
- De mail over de opschuiving van de termijnen van de ter inzage legging 

van de stukken voor de omgevingsvergunning voor Windpark Den Tol, 
roept de vraag op of er niet altijd wordt gewerkt met een afvinklijstje. 
Wethouder Hengeveld geeft aan dat dit wel het geval zou moeten zijn 
en zegt toe actie te ondernemen om in de toekomst te voorkomen dat 
stappen worden overgeslagen. 

- Gevraagd wordt of de Agendacommissie helderheid wil verschaffen 
over de status van de ingezonden brief van de heer Vossers (over 
woningbouw). Voorzitter Elstak zegt toe dit mee te nemen naar de 
Agendacommissie. 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming 

 Bestuurlijke toezeggingen: 

- Punt 1. ‘Huisvesting en opvang extra statushouders’. Op 15 maart jl. is een 

memo ontvangen met als onderwerp ‘Toelichting op de bekostiging van het 

Actieplan huisvesting en integratie statushouders’. 

- Punt 2. Uittreding Montferland uit regio Achterhoek, wordt afgevoerd. 

- Punt 4. Raadsvoorstel hondenpoep-zakjes-dispenser, komt terug in de 

rondvraag. 

Actuele moties: 

Motie “Parkeervoorziening DRU”. Het College is druk in gesprek maar kan nog 

geen concrete toezegging doen over een datum waarop nadere informatie volgt. 

De aangehouden motie ‘Planologische ontwikkeling Varsseveld’ d.d.  

22 december 2016, indiener Schieven staat op de Planningslijst ter agendering 

door de Agendacommissie en wordt nu ook geplaatst op de lijst van actuele 

moties van FL. 

 
De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden. 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Afvalstoffenverordening 2017 
Politieke beraadslagingen ter voorbereiding op besluitvorming 

 Gevraagd wordt of deze verordening niet eerst ter inzage gelegd had moeten 
worden aan onze inwoners. De wethouder zegt toe zsm met een memo te 
komen zodat hier nog voor de raad van 23 maart a.s. duidelijkheid over is. 
De wethouder geeft aan dat er voor het zomerreces een evaluatie komt van de 
nieuwe werkwijze rondom het aanbieden van afval.  
 
Advies commissie: er moet eerst antwoord komen op de vraag of er juridische 
bezwaren zijn.  



Op basis daarvan zal de raad bepalen of het wel of niet besproken zal worden in 
de raad van 23 maart a.s.  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Duurzaamheidsagenda 2017 
Politieke beraadslagingen ter voorbereiding op besluitvorming 

 Afgesproken wordt dat de verdere behandeling even op de plank wordt gelegd 
zodat de wethouder de gelegenheid krijgt de opties voor de financiering van de 
nu voorgestelde duurzaamheidslening verder toe te lichten. Daarna willen de 
fracties bij elkaar komen om te kijken of gekomen kan worden tot een 
breedgedragen voorstel. Gevraagd wordt of de Agendacommissie dit onderwerp 
opnieuw wil agenderen. 

Advies commissie: doorschuiven en opnieuw te agenderen door de 
Agendacommissie.  

 
 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek 

 - 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek 

 - 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Rondvraag 
Open gesprek 

 
 

 
De heer Canter Cremers (D66) heeft 3 vragen ingediend. 
1.Frequentie van legen de  plastic container. We hebben de afgelopen weken 
nogal wat klachten over overvolle containers gekregen, met name die voor het 
plastic afval. Ongetwijfeld wordt bijgehouden hoe het gaat nu na de invoering. Is 
bekend of kan onderzocht worden  of dit algemeen fenomeen is? Wie besluit 
over de frequentie van legen? Kunnen de plastic containers evt vaker geleegd 
worden? 
Deze vraag is meegenomen bij de behandeling van het agendapunt 
‘Afvalstoffenverordening 2017’. Toegezegd is dat het beleid t.a.v. de plastic 
containers ook meegenomen zal worden in de evaluatie.  
 
2.Van horeca ondernemers in Ulft hebben we boze reacties gekregen over 
oneerlijke concurrentie. Men zegt dat de DRU Cultuurfabriek bezig is in het 
Ketelhuis een feestzaal te realiseren voor o.a. huwelijksfeesten. Klopt dit? 
In het bestemmingsplan DRU Industriepark is opgenomen dat de bestemming 
voor het Ketelhuis heel ruim is en in dat kader wordt nu door de DRU 
Cultuurfabriek gekeken wat de mogelijkheden zijn. 
De wethouder ontvangt graag de namen van degenen die nu geklaagd hebben 
om met hen in gesprek te gaan. 
 
3.We zien dat her en der in de gemeente nu dispensers voor hondenpoepzakjes 
zijn geplaatst. Complimenten hiervoor. Alleen we zien ook nogal wat dispensers 
zonder dat er een prullenbak bij staat of in de buurt te vinden is. Nu was dat ook 
een onderdeel van onze vraag van destijds. Je loopt kilometers lang met zo’n 
niet echt fris zakje. Komen er nog prullenbakjes bij voor het deponeren van 
gevulde zakjes?  
De wethouder zegt ‘kijken kan altijd’ met betrekking tot de mogelijkheid om extra 
prullenbakken te plaatsen in de buurt van dispensers. 



 
Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van  
19 april 2017. 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
 
 
Birkitta Kortes      Jeanette Elstak 


