
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Algemene zaken, Financiën en Economische zaken (AFE)
Datum : 14-01-2019 

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Raad 26 okt. 2017 Ingekomen stuk 
“Bestuursopdracht regionale 
omgevingsvisie”.
Richard de Lange vraagt 
waarom  de rol van de raad in 
het stuk beperkt is omschreven. 
Het beperkt zich tot 
besluitvorming.

Schriftelijke beantwoording Van Dijk We wachten met beantwoording eerst 
even tot er meer duidelijkheid is over het 
regionale proces (we weten van één 
gemeente nog niet of ze meedoen of niet).  
AFE 17-9-2018: rapportage is 
aangekondigd

AFE 14-1-2019: De heer Van Dijk reageert  
dat de raad binnen 4 weken een 
afrondingsdocument toegestuurd krijgt 
rondom de eerste fase van de 
bestuursopdracht, inclusief een 
begeleidend schrijven van het college hoe 
deze eerste fase is afgerond en hoe de 
tweede fase daar vervolg op gaat geven;

2. Raad 5-7-2018 Motie Samen op weg met de 
Voorjaarsnota 2019 - 
raadsbreed

Uitvoering geven aan de 5 
opdrachten genoemd in het 
document Samen op weg met 
de Voorjaarsnota. 
Gezamenlijke reactie 
gemeenteraad op 
Voorjaarsnota 2019. De raad 
voor de 
begrotingsbehandeling in 
november 2018 op de hoogte 
brengen vd uitkomsten vd 
gevraagde onderzoeken

Hiddinga

3 Raad 20-9-2018 Krediet tbv aankoop grond en Wethouder Ben Hiddinga zegt Hiddinga



opstallen Frank Daamenstraat 4 
(het voormalige ISWI pand)

toe binnen een half jaar met 
een 
uitwerkingsnotitie/onderliggen
d plan te komen met 
betrekking tot de invulling van 
het voormalig ISWI pand  

4 Raad 13-12-2018 Bescherming privacy inwoners Burgemeester Otwin van Dijk 
zegt toe dat er geen gebruik 
meer zal worden gemaakt van 
externe ingangen (zoals 
google-faciliteiten), ook niet 
voor doelen als 
aanvraagformulieren voor 
mantelzorgcomplimenten

Van Dijk Voorstel afvoeren 

5 Cie 14-1-2018 Ontwikkeling detailhandel 
Varsseveld

Wethouder Van de Wardt zegt 
toe te gaan vragen hoe het 
staat met de 
belastingheffingen zoals deze 
voor de detailhandel in 
Varsseveld zijn opgesteld en 
of dit heeft bijgedragen aan 
een betere ontwikkeling van 
de detailhandel in Varsseveld, 
en zal daar een memo over 
sturen;

Van de 
Wardt



Actuele moties op het gebied van commissie AFE

Datum Titel Partij 
(indieners
)

Portefeuille-
houder

Dictum Stand van zaken

3-11-2016 Motie “strategische visie” LB, CDA, 
SP, PvdA, 
D66, VVD

Van Dijk Verzoekt het college:
1. Met inachtneming van voornoemde 
overwegingen én de in meerderheid 
aangenomen motie van d.d. 7 juli 2016 inzake 
het vestigingsklimaat bedrijven , in de vorm 
van een notitie waarin zo mogelijk 
verschillende alternatieven worden belicht, 
een aanzet te geven voor een strategische 
visie op de ontwikkeling van de economie, cq 
de bedrijvigheid, de rol van de gemeentelijke 
overheid daarbij, en de invloed van 
gemeentelijk economisch beleid op alle 
relevante vestigingsfactoren en de 
voorzienbare demografische ontwikkelingen 
(krimp);
2. De gemeenteraad na kennisname van 
voornoemde notitie zal besluiten op welke 
wijze raadsbreed in samenspraak met burgers 
en bedrijven een vervolg zal gegeven worden 
aan de notitie.

Via omgevingsvisie in 
2017

3-11-2016 Motie “regionale samenwerking” LB, CDA, 
VVD, D66

Kuster De raad draagt het college op:
• om in gezamenlijkheid met de raad een 
aantal denkrichtingen uit te werken 
betreffende de toekomst van regionale 
samenwerking, onder meer duidend op welke 
terreinen en onderwerpen; 
• te onderzoeken welke consequenties dat 
heeft voor de bevoegdheden, ook financieel; 
• te bepalen welke rol onze gemeente daarin 
neemt.

Het college kan nog 
geen datum van 
afdoening noemen. Het 
hangt mede af van de 
regio.

5-7-2018 Motie “Samen op weg met de 
Voorjaarsnota 2019”

LB CDA 
PvdA VVD 
D66 SP

Onderzoek thema economische ontwikkeling. 
Raad informeren over uitkomsten voor 
begrotingsbehandeling  2019

AFE 14-1-2019: De 
heer Van Dijk geeft 
aan dat er nader 



bericht komt vanuit het 
college over hoe de 
raad de opdrachten 
aan het college, 
gesteld in deze motie, 
terug zal zien;

8-11-2018 Motie (8) “Boekhoudkundige 
verwerking investeringen”

LB, 
PvdA, D66

Hiddinga De raad verzoekt het college als algemene 
regel te hanteren:
Bij toekomstige investeringen de lasten (rente 
en afschrijving) op te nemen in de jaarlijkse 
begroting en de investering op te nemen in de 
investeringsstaat van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Indien zwaarwegende redenen 
en argumenten dat vereisen, kan van de 
algemene regel worden afgeweken. De 
afwijking van de algemene regel gebeurt altijd 
in overleg met de gemeenteraad. 

8-11-2018 Motie (9) “Water als economische 
drager”

PvdA,
LB, SP

Kuster De raad verzoekt het college
• Om samen met het waterschap Rijn en 
IJssel, de gemeente Aalten, de gemeinde 
Isselburg en Bocholt de kansen en 
internationale subsidiemogelijkheden te 
onderzoeken om de bevaarbaarheid van de 
Oude IJssel in combinatie met andere 
(natuur)doelen (ruimte voor de rivier) te 
bevorderen;
• Om tevens te onderzoeken welke 
hindernissen en uitdagingen genomen moeten 
worden om deze verbindingen vanaf Ulft langs 
Dinxperlo richting Bocholt over water mogelijk 
te maken; 
• Vanwege de bijzondere expertise het 
Waterschap Rijn en IJssel te verzoeken de 
lead te nemen in het onderzoek. Het 
onderzoek SMART te formuleren, gericht op 
fysieke (al dan niet gefaseerde) 
werkzaamheden die leiden tot het gestelde 
doel: recreatieve bevaarbaarheid van de Oude 
IJssel richting Bocholt en ‘ruimte voor de 



rivier’.
8-11-2018 Motie (11) “Schuldpositie als 

percentage van de eigen 
middelen”

LB,
PvdA

Hiddinga De raad verzoekt het college:
1. Naast de uitgangspunten die in het 
coalitieprogramma staan ook de netto 
schuldquote als cijfer wordt gehanteerd om 
het niveau van de gemeentelijke schuldenlast 
ten opzichte van de eigen middelen uit te 
drukken;
2. Deze netto schuldquote te berekenen 
inclusief en exclusief de doorgeleende gelden;
3. Om op basis van verkregen inzicht te 
bepalen of bij de voorjaarsnota 2020 de 
uitgangspunten in het coalitieprogramma wel 
of niet worden losgelaten en eventueel over te 
stappen naar het sturen via de netto 
schuldquote.

8-11-2018 Motie (12) “Gemeentelijke 
gebouwen in een gemeentelijke 
vastgoed B.V.”

PvdA,
LB, D66

Hiddinga Draagt het college op:
1. Te onderzoeken wat de (financiële) 
mogelijkheden zijn om een of meerdere 
maatschappelijke en/of gemeentelijke 
accommodaties in een speciaal daarvoor 
opgerichte (gemeentelijke) vastgoedstichting 
over te nemen en onder te brengen;
2. De voor- en nadelen in beeld te brengen, 
zodat de gemeenteraad op basis daarvan een 
zorgvuldige afweging kan maken;
3. Dit onderzoek in het derde kwartaal van 
2019 aan de gemeenteraad aan te bieden, 
zodat dit meegenomen kan worden bij de 
besprekingen van de begroting 2020.  


