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1. Opening  
 

De voorzitter heet om 20.00 uur de gemeenteraad, het college en de gasten van vanavond van 
harte welkom bij deze raadsvergadering hier in De Smeltkroes in Ulft. 
Hij zegt dat de raad, zoals bekend, steeds op een andere locatie in de gemeente vergadert. Dit 
gebeurt sinds de verbouwing van het gemeentehuis in Gendringen. De raad is ‘on tour’, totdat alle 
mogelijke locaties bezocht zijn en dan wordt waarschijnlijk weer ergens vooraan begonnen. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verwaaijen en de heren Siemes, Schenning 
en Freriks. 
Hij leest de tekst voor die gebruikelijk is aan het begin van iedere raadsvergadering. 
Met deze woorden opent hij de vergadering. 
Hij stelt voor om eerst kennis te nemen van het feit dat het vandaag een bijzondere dag voor de 
gemeente en de raad is, namelijk het feit dat de gemeente vandaag officieel is aangewezen als 
proeftuin burgerparticipatie. Dat is ook de reden dat hij een badge, een rozet, een onderscheiding, 
opgespeld heeft gekregen. 
Vanochtend was hij met de heren Menke, Van de Wardt, Finkenflügel, de gemeentesecretaris 
mevrouw Tamminga en de griffier de heer Van Urk in Burgers’ Bush. Hij wijst op de naam. Daar ging 
het over burgerparticipatie. Het was een bijeenkomst die door de VNG georganiseerd was. Op die 
bijeenkomst werden de 12 gemeenten officieel aangewezen die konden deelnemen aan de proeftuin. 
In totaal hadden 120 gemeenten van de ongeveer 440 gemeenten belangstelling voor deelname. 
Oude IJsselstreek is als 1 van de 12 aangewezen, als enige in Gelderland. Hij vindt het toch wel 
eervol dat deze raad dat binnengesleept heeft. 
De gemeente was ook bijzonder omdat Oude IJsselstreek als enige gemeente met drie raadsleden 
vertegenwoordigd was, naast de gemeentesecretaris, de griffier en de burgemeester. Er was geen 
enkele andere gemeente waar dit initiatief, om werk te willen gaan maken van andere vormen van 
burgerparticipatie, zo duidelijk uit de gemeenteraad zelf is gekomen. Een aantal leden van de raad 
heeft ook actief meegedaan aan het raadgevend beraad tijdens het afgelopen halfjaar. Een van de 
gevolgen daarvan is dat de gemeente deze nominatie in de wacht heeft gesleept en uiteindelijk ook 
aangewezen is door de VNG om proeftuin te worden. 
Daar gaat de gemeente de komende jaren veel mee doen. Vanmiddag heeft de delegatie in Burgers’ 
Bush veel gesprekken gevoerd met andere gemeenten. Er waren ongeveer 150 mensen aanwezig 
uit tal van gemeenten. Uitgewisseld is wat ieder gaat doen, op welke wijze men dat wil doen en hoe 
gemeenten van elkaar kunnen leren om de relatie naar die inwoner, dat bedrijf en die 
maatschappelijke organisatie zo nodig nieuw leven in te blazen. Gekeken wordt hoe het politiek 
bestuur relaties onderhoudt met het maatschappelijk veld en de inwoners. Veel dingen gaan goed, 
maar hij vindt dat er toch echt dingen zijn die anders en beter moeten. Iemand vertelde dat je, 
wanneer je zo met de gemeenten bij elkaar bent, al snel het gevoel hebt dat de gemeente het best 
goed doet op veel punten. Maar als je op een verjaardagsvisite bent, dan is dat toch vaak wel anders. 
Dan wordt de gemeente of de overheid ervaren als een soort hobbel die genomen moet worden. 
Omgekeerd ervaren mensen die voor de gemeente werken soms de burgers weer als een hobbel, 
omdat het soms veel moeite kost om bedrijven of burgers zover te krijgen dat zij met de gemeente 
mee willen gaan. Omgekeerd ervaren burgers dat weer op een andere manier. 
Hij zegt dat het kortom een heel fascinerende dag was vandaag. Vanochtend mochten de twaalf 
gemeenten op het podium komen. Toen werd hij verblijd met die rozet, waarvan hij toen zei dat hij 
deze vandaag op zou houden. Aan het eind van de bijeenkomst werd een dvd uitgereikt, waarin de 
twaalf gemeenten kort gepresenteerd werden. De gedachte is toen opgekomen om deze avond te 
beginnen met deze dvd. Het is een dvd waarin de twaalf gemeenten, die gaan meedoen aan het 
project, kort voorbij komen. Hij zegt dat Sjaak van der Tak, de burgemeester van Westland en 
voorzitter van de begeleidingscommissie van dit project, de gemeenten heel kort introduceert op dit 
bandje van ongeveer tien minuten. 
Hij stelt voor eerst naar de dvd te kijken en vervolgens over te gaan tot de behandeling van de 
normale agenda. 
 
Het project ‘In Actie met Burgers’ beoogt gemeenten die op een vernieuwende manier met burgers 
(gaan) samenwerken met elkaar in contact te brengen. 
De gemeente Oude IJsselstreek richt zich op drie thema’s: 

- de rol van de gemeenteraad; 
- de burgergerichte gemeente, van binnen naar buiten en 
- van burgerpanel tot burgerbestuur. 
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De gemeente gaat met burgers zoeken naar nieuwe spelregels op deze terreinen. (Uit het 
persbericht van de gemeente Oude IJsselstreek.) 
 
De voorzitter zegt dat dit dan in vogelvlucht de projecten waren die gaan starten. Het is vooral de 
bedoeling om van elkaar te leren en te bekijken of zaken die in andere gemeenten worden 
uitgeprobeerd wellicht ook iets voor deze gemeente zijn. Zo zullen ook de ervaringen hier gedeeld 
worden met andere gemeenten en zo wordt gehoopt dat alle deelnemers elkaar positief beïnvloeden. 
Het project ‘De Duale Fabriek’ staat voor aanstaande woensdagavond geagendeerd voor de 
commissie Bestuur en Middelen. Ook de volgende raadsvergadering zal dit onderwerp zijn. 
Hij kan ook melden dat gisterenavond met de griffier overeengekomen is om zijn detachering een 
jaar te verlengen. Zo is hij in staat om actief betrokken te zijn en kan hij de gemeente ondersteunen 
bij de verdere ontwikkeling, uitrol van dit project. Zo zijn, naar hij zegt, in die zin ook de voorwaarden 
goed aanwezig om een succes van te maken van dit project. 
Dan stelt hij de reguliere agenda aan de orde. 
 
 
2. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 
 

De voorzitter zegt dat niemand zich gemeld heeft. 
 
 
3. Vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter zegt dat overgegaan kan worden tot het vaststellen van de agenda. Hij constateert dat 
niemand iets heeft over de agenda en dat de agenda dus op de voorgelegde wijze behandeld wordt. 
 
 
4. Notulen van de openbare vergadering van 30 oktober 2008 
 
De voorzitter zegt dat er geen opmerkingen binnengekomen zijn. De notulen worden vastgesteld. 
 
 
5. Instellen parkeerfonds en vaststellen parkeerreglement 
 
De voorzitter herinnert de raad eraan dat dit punt vorige keer aangehouden is en inmiddels 
besproken is in de commissie. Hij zegt dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn binnengekomen. 
Hij constateert dat de raad kan instemmen. 
 
 
6. Beleidskader parkeren 
 

De voorzitter zegt dat volgens de toelichting dit het definitieve voorstel is op grond van de al 
gevoerde richtinggevende discussie in de commissievergadering van 15 september 2008. 
Hij geeft het woord aan mevrouw Hedin van de PvdA. 
Mevrouw Hedin zou het liever gehad hebben over het uitbreiden en optimaliseren van het openbaar 
vervoer en de fietsroutes. Zij zegt dat het mooi zou zijn als juist steeds minder van de auto gebruik 
werd gebruikt. Helaas wordt echter het Nederlandse wagenpark steeds groter. Als gemeente kun je 
dan niet anders dan hierop in te spelen en er actief mee aan de slag aan te gaan. De 
parkeermogelijkheden in onze gemeente dienen geoptimaliseerd te worden en, indien nodig, 
uitgebreid te worden. De parkeerplaatsen dienen dan wel zoveel mogelijk ingepast te worden binnen 
het groen en de bebouwing. In deze gemeente passen geen asfaltvlaktes. Zij vraagt creatief te zijn en 
eerst te kijken naar de uitbreidingsmogelijkheden in, onder of bovenop woningen en bedrijven. 
Belangrijk is dat de winkelgebieden goed toegankelijk en bereikbaar blijven. Dus moet er voldoende 
parkeerruimte zijn. Om ook een goed alternatief voor bijvoorbeeld Doetinchem te zijn, wil zij het gratis 
parkeren continueren. Blauwe zones kunnen ingesteld worden op plekken waar de verkeersdruk groot 
is. Zij vraagt deze zones zo spoedig mogelijk in Varsseveld te realiseren en daarbij gebruik te maken 
van de goede ervaringen met de blauwe zone in Terborg. 
Om overlast van auto’s, busjes en vrachtwagens in het winkelgebied en de woonwijken te beperken 
zijn duidelijke regels noodzakelijk. Goed moet aangegeven worden waar wel en niet geparkeerd kan 
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worden. Het liefst ziet zij dat het onmogelijk gemaakt wordt op bepaalde plekken te parkeren. Waar 
nodig zal direct proactieve handhaving belangrijk zijn om verdere problemen te voorkomen. 
Mevrouw Hofs zegt dat het beleidskader al uitgebreid besproken is in de commissievergadering van 
september. Vanuit de toen gekozen hoofdvarianten en uitgangspunten wordt het parkeerbeleid verder 
vormgegeven. Zeker waar dit het parkeren in de dorpskernen betreft is het van belang dat overlegd 
wordt met dorpsverenigingen en middenstand. Een afgewogen parkeerbeleid in de centra is van groot 
belang.  
Met betrekking tot het faciliteren van parkeren, waaronder het al dan niet tijdelijk aanleggen van een 
blauwe zone, moet goed gekeken worden naar de diverse varianten die mogelijk zijn. 
Zij wil nogmaals uitspreken dat het voor Lokaal Belang geen optie is om over te gaan tot betaald 
parkeren. In de stukken wordt aangegeven dat een jaarlijkse evaluatie nodig is. Zij kan daarmee 
instemmen. De evaluatie dient niet alleen binnen de werkgroep Verkeer, maar ook met de betrokken 
belangenverenigingen plaats te vinden. Dat mist zij een beetje in dit stuk. 
Mevrouw Aalbers zegt heel kort te kunnen zijn na de inleidingen van de beide andere dames. 
Haar fractie gaat akkoord met de voorgestelde beslissing wat betreft het vaststellen van de 
beleidskaders.  
Zij heeft een aantekening die bij de kanttekeningen zou moeten staan. Er is gesproken over 
maatwerk, met name op het gebied van parkeren van gehandicapten. Maar voor haar fractie is het 
ook heel belangrijk dat blauwe zones ingevoerd worden in de kernen die daar behoefte aan hebben. 
Op de laatste pagina wordt gesproken over de aanleg van extra parkeerplaatsen, bijvoorbeeld via een 
parkeerfonds. Zij denkt dat via het parkeerfonds geen extra parkeerplaatsen aangelegd worden, maar 
juist die parkeerplaatsen, die anders niet op die plek gerealiseerd worden. 
De heer Sluiter zegt dat de VVD geen dames heeft, althans niet in de fractie. 
De voorzitter zegt dat het dan behelpen blijft. 
De heer Sluiter zegt dat drie zaken van belang zijn, die ook al in de uitvoering aangegeven worden: 
de uitwerking van 2009, het contact met de belangenverenigingen en uiteindelijk ook de evaluatie. 
Wethouder Van Balveren wil nog een paar kleine dingen opmerken. Het stemt hem heel tevreden dat 
iedereen roept dat het gratis parkeren in het vaandel gehouden moet worden. Dit is ook het 
uitgangspunt van het college. Als je je wilt onderscheiden, dan moet je in ieder geval zorgen dat je 
gratis kunt parkeren, maar ook dat je dicht bij de winkel kunt parkeren. Want in de gemeente zijn nog 
steeds overal winkeldorpen waar je snel je boodschappen kunt doen. Dat wil het college in stand 
houden. Zodra de dorpsverenigingen of belangenverenigingen aan de bel trekken is de gemeente in 
staat om snel te reageren. Indertijd is het in Terborg heel snel ingesteld bij de bouwwerkzaamheden. 
Het is een verkeersmaatregel, die, wanneer deze enigszins onderbouwd is, vrij snel kan worden 
ingesteld. Er zijn natuurlijk ook dorpen die het per se niet willen. Die vrijheid wil het college houden en 
de raad heeft daarvoor nu de kaders gesteld. Mevrouw Hofs vroeg naar de inbreng van de 
belangenverenigingen. Spreker zegt dat niet vergeten moet worden dat het uitgangspunt voor dit 
verhaal een enquête is geweest die door alle belangenverenigingen is ingevuld. Hij noemt het altijd de 
enquête waaruit bleek dat in het buitengebied van Netterden het parkeren het moeilijkst was. Dat 
heeft er wel toe geleid dat inmiddels ook in Netterden zelf een groot parkeerterrein aangelegd wordt. 
Er wordt dus duidelijk rekening mee gehouden. Het college probeert ook op basis van die verkregen 
informatie het beleid vast te stellen. 
Hij geeft mevrouw Aalbers gelijk dat het extra parkeren ontstaan is omdat in het vorige agendapunt 
het parkeerfonds is ingesteld. Het heeft inderdaad niet met extra parkeerplaatsen te maken.  
De voorzitter concludeert dat de hele raad instemt met het voorstel. 
 
 
7. Vaststelling bestemmingsplan ‘t Gietelinck 
 
De voorzitter geeft aan dat voor het gebied ’t Gietelinck een bestemmingsplan is opgesteld om 
ontwikkeling in het gebied mogelijk te maken. Drie personen hebben een zienswijze ingediend. De 
gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
De heer Menke zegt dat de neiging bestond om niets te zeggen van dit bestemmingsplan. Toch wilde 
hij er sowieso iets van zeggen. De Partij van de Arbeid had in het verkiezingsprogramma van 1997 al 
de omvorming opgenomen van het terrein van de DRU en Ulamo tot een nieuw gebied. Nu stond het 
als een aanvullend agendapunt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 27 november 
2008. Daar zit bijna elf jaar tussen. In die elf jaar is verschrikkelijk veel gebeurd. Dus vindt hij dat je dit 
punt niet zomaar kunt laten lopen en ermee akkoord kunt gaan. 
Zoals hij al zei stond dit punt in 1997 in het verkiezingsprogramma. Daarbij waren twee kaders. De 
eerste was dat het gebied teruggegeven moest worden aan de kinderen van de arbeiders die daar 
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letterlijk in het zweet des aanschijns hun brood verdiend hadden. Het tweede kader was dat het licht 
ook ’s avonds na 17.00 uur nog moest branden, met andere woorden geen kantoren en dat soort 
zaken, maar leven in de brouwerij. Hij zegt dat het toen een idee was, waarvan je geen weet hebt, als 
je eraan begint, wat ervoor nodig is om het te realiseren. In 1998 stond het al in het coalitieakkoord 
met het CDA. Het was toen ook al een interactief proces met burgers en vele keren in deze zaal van 
een volle Smeltkroes. Het is begonnen met een ansichtkaart waarop stond ‘Groeten uit Ulft’ met een 
foto van een vervallen Ulamoterrein. Nu is de laatste fase van een nieuwe toekomst voor deze 
gebieden ingetreden. Een idee dat door sommigen betiteld werd als een fata morgana en voor 
anderen een levenswerk was. Bevlogen ambtenaren, stedenbouwkundigen, gekke architecten, maar 
ook bestuurders en gemeenteraden met lef waren nodig om dit plan van de grond te tillen. Het lijkt te 
lukken, zegt hij. Sterker nog, het lukt, vindt hij. Er wordt volop gebouwd en je ziet elke dag burgers met 
verbazing aan de hekken staan kijken naar de vorderingen. Uiteindelijk ligt hier nu het 
bestemmingsplan ter vaststelling voor van een gebied van 12 ha, bijna 300 woningen, een 
cultuurfabriek, een ecologische verbindingszone en de gezamenlijke sociale diensten.  
Dit zo omvangrijke bestemmingsplan kent maar drie bezwaarschriften, die ook nog op een fatsoenlijke 
manier zijn opgelost. De PvdA vindt dit een uitzonderlijke prestatie. Een knap staaltje werk van alle 
betrokkenen en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. Want bevlogen politici en 
bestuurders maken organisaties soms gek, meent hij, terwijl deze organisatie ten aanzien van ’t 
Gietelinck niets te gek was. 
Nu moet nog gezorgd worden dat ’t Gietelinck niet alleen een project van Ulft blijft, maar dat alle 
inwoners van Oude IJsselstreek trots zullen en kunnen zijn op wat hier is gepresteerd. 
Mevrouw Aalbers zegt dat de heer Menke prachtig gesproken heeft. Het CDA stelt graag dit 
bestemmingsplan vast. Zij vindt het inderdaad een mooi stuk werk. Zij heeft een kleine opmerking over 
de laatste zin, waar staat ‘de gemeenteraad moet dan wel expliciet besluiten om geen exploitatieplan 
vast te stellen’. Als oppositie heeft zij dan wel dat zij daar iets meer van wil weten. Zij verzoekt in de 
commissie of op een flexmiddag uitleg te krijgen over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zodat 
niemand zich meer hoeft te verbazen over dit soort zinnetjes. 
Verder stemt het CDA ook graag in met dit geweldige bestemmingsplan ’t Gietelinck. 
Wethouder Haverdil is het eens met de woorden van de heer Menke. Hij meent dat de heer Menke uit 
naam van de hele raad heeft gesproken. Hij is blij met de historische beschouwing, waarin de heer 
Menke ook nog refereerde aan ‘Groeten uit Ulft’, wat het Gendringse smaldeel van de raad zich goed 
zal kunnen herinneren. De complimenten worden overgebracht aan de ambtelijke organisatie en aan 
ieder die op zijn of haar manier daar een steentje heeft bijgedragen, omdat het natuurlijk wel een 
megaoperatie was. Volgens hem is in dit geval het spreekwoord ‘succes heeft vele vaderen’ wel op 
zijn plaats. De drie bezwaarschriften van de bewoners en omwonenden en de buurtvereniging De 
Hutten zijn op een keurige manier afgehandeld. Er is intensief overleg geweest. Zij hebben veel last 
van al het verkeer en gedoe dat daar komt, maar zijn heel coulant en coöperatief. Dat verklaart ook de 
manier waarop het bestemmingsplan afgehandeld kan worden. 
Hij is het met mevrouw Aalbers eens dat het een beetje vreemd is om als raad in te stemmen, terwijl 
er geen exploitatieonderleggers zijn. Maar in principe zijn die er wel, want deze zijn in 2005 al afgetikt 
met onder andere KVO, de gemeente en – toen nog – Pares. Die kunnen min of meer als 
exploitatieplan beschouwd worden. De raad moet echter wel uitspreken dat er ten aanzien van dit 
bestemmingsplan geen expliciet exploitatieplan gemaakt worden. 
Hij gaat mee met de suggestie van mevrouw Aalbers om van gedachten te wisselen over de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening en suggereert de griffie hier aandacht aan te schenken. 
De voorzitter concludeert dat allen instemmen met dit bestemmingsplan. 
 
 
8. Woonplaatsbesluit Oude IJsselstreek 
 
De raad ziet dit agendapunt als een hamerstuk. 
 
 
9. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
 
Hier zijn geen opmerkingen over. 
 
 
10. Naamgeving openbare ruimten en huisnummering 
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Ook hiermee gaat de raad akkoord. 
 
 
11. Begraven op particuliere grond 
 
De voorzitter zegt dat gevraagd wordt de beleidslijn ten aanzien van bijzondere begraafplaatsen op 
particuliere grond te onderschrijven en vast te stellen en de bekendmaking aan de gemeenteraad 
aan te bieden. Verder is de essentie van dit voorstel dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten 
inzake deze beleidslijn bij de gemeenteraad gelaten wordt. 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Sluiter. 
De heer Sluiter zegt dat in dit stuk staat dat de voorgestelde beslissing is om de beleidslijn ten 
aanzien van bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond in de gemeente te onderschrijven en 
vast te stellen en de bevoegdheid tot het nemen van besluiten bij de gemeenteraad te laten.  
In het bijzonder deze laatste zin geeft de gevoeligheid van het onderwerp naar zijn mening aan, 
zeker in combinatie met het geringe aantal te verwachten verzoeken. 
Hij zegt dat de raad van de voormalige gemeente Gendringen in 2003 een verzoek gehonoreerd 
heeft. Uit de toen gevoerde discussie bleek dat er behoefte bestaat om een aangepast beleid op te 
stellen. Daarnaar wordt gerefereerd op pagina 2 van het stuk, waar gesproken wordt over het nog 
niet geharmoniseerde beleid van de gemeente Oude IJsselstreek, dus van de oude delen Wisch en 
Gendringen. 
Zijn eerste vraag is of dit voorstel het beleid van de voormalige gemeente Gendringen is. 
Ook wordt ervan gesproken dat het toen vastgestelde beleid in Gendringen niet volledig strookte met 
de opvatting van de Inspectie Milieuhygiëne. Zijn vraag is waaruit het verschil bestond en of het nu 
bijgelegd is. 
De VVD onderschrijft de genoemde beleidslijn in de inleiding, namelijk uit te gaan van een voldoende 
en gedifferentieerd aanbod van begraafmogelijkheden in de gemeente en zeer terughoudend te zijn 
met het toestaan van particuliere begraafplaatsen. Aangegeven wordt dat van dit beleid slechts in 
uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van de gemeenteraad kan worden afgeweken. Hij is blij dat 
er door initiatiefnemers altijd een verzoek kan worden ingediend, gericht aan de raad, om alsnog 
begraven in eigen grond toe te staan. Maar daar is een aantal spelregels, een aantal minimale 
voorwaarden voor. Hij kan zich de discussie in de oude gemeente Gendringen nog levendig voor de 
geest halen en ook de gevoeligheid die daar toen lag. Hij zou graag de regels als richtlijn zien. Er 
staat bijvoorbeeld een hectare. Soms kan een terrein, dat net iets kleiner is en dan niet voldoet aan 
een van de beleidsregels, best voldoen aan de eis om op een heel verantwoorde manier een 
begraafplaats in te richten. Hij vindt het belangrijk dat er maatwerk verricht gaat worden. 
De voorzitter constateert dat er geen andere sprekers over dit voorstel zijn en wil daarom reageren 
op de heer Sluiter. 
De heer Sluiter vroeg op welk aspect er verschil van inzicht bestond met de inspectie van VROM. Hij 
zal dit moeten navragen en de informatie doen toekomen. 
Een ander punt dat genoemd werd zijn de beleidsregels. Het is een richtlijn, een uitgangspunt, een 
beleidslijn. De heer Sluiter pleitte voor maatwerk. Als hij bedoelt dat het wel in overweging genomen 
wordt als het een are minder is, dan is spreker het met hem eens. Voor het overige denkt hij dat wel 
vrij strikt met de toepassing van de richtlijnen omgegaan zal worden, want daar worden ze ook voor 
opgesteld. Het is een strikte richtlijn. Het is een uitzonderlijke situatie, als het toegestaan wordt. 
Daarom wordt de bevoegdheid ook bij de raad gelegd. Dat betekent dat er een heel hoge drempel is. 
Als er een voorstel komt dat heel dicht tegen de richtlijn aan zit, dan kan het college besluiten dit 
voorstel toch aan de raad voor te leggen, die dan de finale afweging kan maken. 
Hij concludeert dat iedereen instemt met deze beleidslijn. 
 
 
12. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht  
 
Wethouder Van Balveren wil over het centrumplan Terborg melden dat er komende week twee 
memorabele momenten zijn. Aanstaande maandag is de officiële opening van De Nijenborg, dat is de 
achterkant van de huisartsenpost. Het complex wordt geopend door Gedeputeerde Peters. Daar 
zullen de nieuwe contouren van de appartementen zichtbaar worden. 
Tevens is er volgende week woensdag op verzoek van Wonion een ondertekening, samen met Coop 
en Van Campen, waarin de problematiek rond Coop nu definitief wordt vlotgetrokken. Hij vindt het 
zeker een vermelding waard dat straks op die plek de vaart er weer in zit. 
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13. Stukken en mededelingen inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen 
 
De raad ziet dit agendapunt als een hamerstuk. 
 
 
14. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken die de raad wenst te behandelen. 
 
 
15. Vragenhalfuur gemeenteraad 
 
Er zijn bij de griffier geen sprekers aangemeld. 
 
 
16. Sluiting 
 
De voorzitter zegt dat dit betekent dat om 20.42 uur de raad door de agenda heen is.  
Hij dankt ieder hartelijk voor de bijdrage en stelt voor nog even gezellig na te praten, waarna hij de 
vergadering sluit. 
 
 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
 
J. van Urk     J.P.M. Alberse 


