Conclusies en afspraken
Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 7 december 2016 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

Jeanette Elstak, commissievoorzitter
Birkitta Kortes, commissiegriffier
--------Lokaal Belang (GVS)
Ben Hiddinga
Erik Schieven
Gerrit Vossers
CDA
Sylvia Stuivenberg
Memet Tekinerdogan
Theo Winters
SP
Gerhard Kobus
Jan Vesters
Heini Peters
PvdA
John Haverdil
Rob Wellink
André de Vries
D66
Arno Kock
Hayo Canter Cremers
VVD
Cecile Helmink
André Rehé

Voorts aanwezig:

Wethouder Henk Hengeveld
Wethouder Peter van de Wardt
Wethouder Jos Sluiter

Afwezig met afmelding:

Richard de Lange (VVD)

Afwezig zonder afmelding:

Pascal van Aken (SP)
Leo Epskamp (PvdA)

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 9 november 2016
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
De lijst blijft ongewijzigd op 1 aanvulling na.
Bestuurlijke toezeggingen:
- Gedetailleerd overzicht kosten van de huisvesting extra
statushouders, blijft staan. Als er vertrouwelijke info is, kan dat ter
inzage bij de Griffie worden gelegd.

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

Motie Gendringen
Oriënterende beraadslaging
De memo van het college d.d. 21 november jl., was een ingekomen stuk
in de categorie ‘actieve informatie’ voor de raad van 24 november jl. en is
door de PvdA-fractie doorgeschoven en geagendeerd voor deze
commissie.
Geconcludeerd wordt dat de stukken m.b.t. de Motie Gendringen als
onderlegger gebruikt kunnen worden voor een groter plan om de visie uit
te kunnen rollen over meerdere kernen.
Advies van de commissie:
Dit ingekomen stuk is besproken en kan in de raadsvergadering van 22
december a.s. voor kennisgeving worden aangenomen.

Onderwerp
Aard bespreking

Geannuleerd: Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen De
Rieze en Hofskamp 2de fase.
Politieke beraadslagingen ter voorbereiding op besluitvorming
Dit agendapunt wordt niet behandeld in deze commissie maar in de
commissie Algemene Zaken, Financiën en Economie (AFE) van 12
december a.s.

Onderwerp
Aard bespreking

Collegememo standpunt inzake projecten gemeente Montferland
Open gesprek
De heer Hiddinga neemt niet deel aan de beraadslagingen vanwege zijn
werk bij de gemeente Montferland.
De memo van het college d.d. 17 november jl., was een ingekomen stuk
in de categorie ‘actieve informatie’ voor de raad van 24 november jl. en is
door de PvdA-fractie doorgeschoven en geagendeerd voor deze
commissie.
De wethouder heeft toegezegd de Netterdense bevolking te betrekken bij

de oplossing van de verkeersproblematiek m.b.t. de afslag A3.
Advies van de commissie:
Dit ingekomen stuk is besproken en kan in de raadsvergadering van 22
december a.s. voor kennisgeving worden aangenomen.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Onderhoud groen geadopteerde verkeersrotondes en o.a. naar
aanleiding daarvan de communicatie tussen gemeente, inwoners en
belangenverenigingen
Het college zegt toe nog eens na te denken over mogelijkheden om de
communicatie nog verder te verbeteren.
Stand van zaken pilot poepzakhouders wegens verontreiniging
door honden (15ini01052 memo bijlage collegevoorstel 21 april
2015, wijzigen APV 2015)
Het college geeft aan dat er begin 2017 een voorstel voor het plaatsen
van hondenpoep-zakjes-dispensers naar de raad komt en daarbij zal
ook een brede verklaring van de uitkomst van de pilot gevoegd worden.

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare
vergadering van 18 januari 2017.
de commissiegriffier

de voorzitter

Birkitta Kortes

Jeanette Elstak

