Conclusies en afspraken
Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 9 november 2016 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

Ton Menke, plv, commissievoorzitter
Birkitta Kortes, commissiegriffier
Lokaal Belang (GVS)
Ine Hofs
Gülden Siner-Sir
CDA
Memet Tekinerdogan
Theo Winters
SP
Jan Vesters
Gerhard Kobus
Heini Peters
PvdA
John Haverdil
Rob Wellink
Gijs van de Beek
D66
Arno Kock
Hayo Canter Cremers
VVD
Richard de Lange
Rens Spijkers
André Rehé

Voorts aanwezig:

Wethouder Henk Hengeveld
Wethouder Peter van de Wardt
Wethouder Jos Sluiter

Afwezig met afmelding:

Jeanette Elstak, commissievoorzitter
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Cécile Helmink (VVD)

Afwezig zonder afmelding:

Pascal van Aken (SP)
Leo Epskamp (PvdA)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 12 oktober 2016
Besluitvorming
- De heer Canter Cremers, D66 heeft zowel in de
raadsvergadering als in de vorige commissie FL gevraagd om
een gedetailleerd inzicht te geven in de kosten van de huisvesting
en opvang van extra statushouders. Wethouder Van de Wardt
heeft dit toegezegd maar nu mist de heer Canter Cremers dit
zowel in de Conclusies en Afspraken van de commissie FL d.d.
12 oktober jl., als in de actuele lijst met Bestuurlijke
toezeggingen. Hij verwacht dat de voorzitter hier beter toezicht
ophoudt.
Afgesproken is dat dit punt opgenomen wordt op de lijst van
Bestuurlijke toezeggingen en terug komt in de volgende
commissievergadering FL.
- De heer Haverdil, PvdA geeft aan dat volgens hem nog niet alle
vragen (uittreding Montferland uit regio Achterhoek en
bedrijventerrein NLDocks) beantwoord zijn die door hen gesteld
zijn in de commissie FL n.a.v. de Tweede Bestuursrapportage en
de Programmabegroting. Wethouder Sluiter geeft aan dat
volgens hem alle vragen beantwoord zijn maar afgesproken
wordt dat de PvdA de vragen opnieuw toe zal sturen naar de
griffie zodat indien dit nog niet is gebeurd, ze alsnog beantwoord
kunnen worden.
De heer Haverdil tekent daarbij aan dat dit geen goede gang van
zaken is. Er waren ambtenaren bij die de vragen noteerden en nu
moet de PvdA het werk overdoen. Hij vraagt dit mee te nemen bij
de evaluatie van het raadsfunctioneren op donderdag 17
november a.s.
Afgesproken is dat dit punt n.a.v. de opname in de Lijst van
conclusies en afspraken van deze vergadering terugkomt in de
volgende commissievergadering FL of geagendeerd zal worden
voor de volgende commissievergadering.
- De verdeling van de bespreekpunten uit de Tweede
Bestuursrapportage en de Programmabegroting leidde tot
onduidelijkheid omdat niet altijd helder was binnen welke
portefeuille bepaalde vragen vielen, geeft de PvdA aan.
Toegezegd is dit ook mee te nemen naar de evaluatie van het
raadsfunctioneren op 17 november a.s.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld met inachtneming van de opmerkingen die zijn
gemaakt bij het vorige agendapunt.

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

Beleidsnotitie Woningbouwplanning Oude IJsselstreek
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
Insprekers:
De Klaassen Groep, de heer L. Te Bogt
Varssevelds Belang, de heer A. Bout

Klomps Bouwbedrijf / Lingeveste, de heer B. Klomps
De fracties hebben verduidelijkingsvragen kunnen stellen aan de
insprekers.
De fracties hebben vragen gesteld aan het College die deze na een korte
schorsing, direct beantwoord heeft.
Afgesproken is dat de fracties binnenkort nog intern met elkaar
overleggen over deze beleidsnotitie. Mevrouw Siner-Sir van Lokaal
Belang neemt daartoe het initiatief.
Advies commissie: bespreekstuk in de raad van 24 november a.s.
Onderwerp
Aard bespreking

Beantwoording memo ‘Motie Gendringen’
Oriënterende beraadslagingen
Afgesproken is dat de fracties tijdens dit oriënterende rondje hun eerste
reactie kunnen geven op de memo en vragen kunnen stellen in de
commissie en dat er ook nog schriftelijk vragen kunnen worden gesteld.
De schriftelijke vragen kunnen dan tot uiterlijk maandag 14 november
gestuurd worden naar de griffie. Het college beantwoordt de vragen niet
tijdens de commissievergadering maar zorgt ervoor dat de
beantwoording / reactie op de opmerkingen volgende week wordt vervat
in een memo dat dan als ingekomen stuk kan worden opgenomen bij de
agenda voor de raadsvergadering van 24 november a.s. Het is dan aan
de raad of men hierover politieke beraadslagingen wil houden tijdens de
raad of tijdens de volgende commissievergadering FL.
De voorzitter houdt een voorbehoud over deze werkwijze omdat nog
nagekeken moet worden of dit conform het RvO is.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Geen gebruik van gemaakt.

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare
vergadering van 7 december 2016.
de commissiegriffier

de voorzitter

Birkitta Kortes

Jeanette Elstak

