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Conclusies en afspraken vergadering d.d. 7 december 2016
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.
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Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen, wijzigingen:

- Uittreding Monterland uit Regio Achterhoek is aangepast
- Communicatie tussen gemeente, inwoners en 

belangenverenigingen, het college zegt toe na te denken over 
mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Gevraagd 
wordt of hierover terugkoppeling kan plaatsvinden voor 7 april 
2017.

Nieuwe toezegging:
- Ontwikkeling Docks NL 1,2; 1 x per kwartaal voortgangsmemo die 

al dan niet geagendeerd kan worden.

Actuele moties:
- De motie Gendringen is van de lijst afgevoerd

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij 
de belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.
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Aanvraag omgevingsvergunning Doetinchemseweg 8 t/m16 
Varsseveld
Politieke beraadslagingen ter voorbereiding op besluitvorming
Twee insprekers:

- De heer G. Gielink van Gegiva Vastgoed. De inspraakreactie met 
bijlagen is ter beschikking gesteld aan de raad.

- De heer F. ten Brinke van Ten Brinke Projects.

Bestuurlijke toegezeggingen:
- Er komt een brede visie van het college op de problematiek van 

Varsseveld. Er kan niet worden toegezegd dat deze visie er voor 
de zomer van 2017 is.

- De raad krijgt voor de raadsvergadering van 26 januari een 
memo van het college als reactie op de inspraaknotitie van 
Gielink.

- Er is een detailhandelsvisie in voorbereiding.
- Een onderzoek naar de woningbehoefte in Varsseveld wordt 

meegenomen in de Woonvisie. Deze komt voor de zomer van 
2017.

Advies van de commissie:
Bespreekstuk in raad van 26 januari a.s.
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Rondvraag
Open gesprek
De antwoorden op de vragen zijn te beluisteren in het audioverslag.
Canter Cremers (D66):



a)      D66 hoort nogal wat klachten over de uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Debbeshoek 
te Ulft. Het betreft o.a. klachten over trage uitvoering, schade aan 
bebouwing, slechte planning en afstemming. Kan de wethouder 
aangeven wat hier gaande is, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, 
wanneer de werken afgelopen zijn, hoe schade-gevallen afgehandeld 
worden?

b)      Er is op het moment nogal wat discussie rond de plannen van het 
Waterschap om eventueel windmolens te plaatsen op/bij de locatie 
Etten. Op het moment lijkt de discussie alleen te gaan tussen de 
inwoners van Etten en het Waterschap. In hoeverre is de wethouder bij 
deze discussie betrokken? Wat is het standpunt van het college? 
Kan de raad / commissie voor de volgende vergadering van deze 
commissie een memo krijgen over de stand van zaken m.b.t. de 
uitvoering van het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente en het 
streven naar energieneutraliteit in 2030 en de tussenliggende 
doelstelling voor 2020. Hoe staat het daarmee?

Toezegging: Gevraagde memo Duurzaamheid komt voor maart 2017 
naar de raad.

c)       Is het mogelijk de commissie en raad te voorzien van het meest 
actuele overzicht van de verwachting ten aanzien van de demografische 
ontwikkeling voor de gemeente Oude IJsselstreek en de regio 
Achterhoek, met daarin ook specifieke aandacht voor ontgroening, 
alsook vergrijzing en de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen daarvan.

Toezegging: Overzicht (vanaf 1-1-2017) is vrij snel (voor 1-4-2017) te 
leveren.

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare 
vergadering van 8 februari 2017.

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Jeanette Elstak


