Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie
Datum

:
:

Fysieke Leefomgeving (FL)
7-12-2021

Nr.

Toezegging

Stand van Zaken

Afhandeling

1.

Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter
Horst
Datum: raad 23-1-2020
Portefeuillehouder: Otwin van Dijk

Door de ODA is in juli een nieuwsbrief aan omwonenden gestuurd met een
stand van zaken van de lopende procedures. Het is te vroeg om hierover al
met de raad over te spreken.

1e kwartaal 2022
Inzicht bestemmingsplan
en revisievergunning

Cie FL 16-9-2020 en Cie FL 14-10-2020: De commissie verzoekt de
burgemeester om een datum te binden aan deze toezegging.

Voorstel college:
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe dat de raad in
gelegenheid zal worden gesteld om inzicht te krijgen en
vragen te stellen over het bestemmingsplan en de
revisievergunning voordat deze ter inzage zal worden
gelegd.
2

Instellen gemeentelijke adviescommissie + verordening
Omgevingswet
Datum: raad 27-5-2021
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Er is nog niet exact te zeggen wanneer de stukken gereed zijn voor
bespreking in uw raad. We verwachten nu dat een ontwerp
bestemmingsplan en revisievergunning in het 1e kwartaal 2022 gereed zijn.
We gaan pas werken met de gemeentelijke adviescommissie zoals
vastgesteld in mei 2021 op het moment de Omgevingswet geldt. Daarna
kunnen we de werkwijze dus ook pas evalueren. Overigens wordt de hele
samenstelling van de commissie en de verordening na een jaar
geëvalueerd. Om deze reden kan deze toezegging worden afgevoerd.

Wethouder Hiddinga zegt toe het onderdeel ‘welstand’ uit
de adviescommissie te evalueren.

Q4 2021
Voorstel college:
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

Actuele moties (= raadsbesluit) op het gebied van commissie FL
Nr
.

Motie

1.

Motie Burgerparticipatie tijdens de energietransitie
Datum: raad 24-6-2021
Portefeuillehouder: Janine Kock
Verzoekt het college:
om zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2022 (samen met
het Burgerinitiatief) de gemeenteraad een startnotitie aan te bieden
met daarin beschreven hoe en op welke wijze het (representatief)
burgerinitiatief kan bijdragen aan de realisatie van de

Stand van zaken

Afhandeling
Datum: z.s.m., maar voor 1-1-2022

Startnotitie
Voorstel college:
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2.

energietransitie, waaronder ook de Transitievisie Warmte en
diverse pilots op het gebied van lokale duurzame energie
opwekking;
Motie Woonplan
Datum: raad 4-11-2021
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga
(horend bij amendement ‘budget woonplan’ d.d. 4-11-2021)
Roept het college op
a. Om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk voor de zomer 2023,
binnen het door de raad bij geamendeerde begroting 2022
gevoteerde krediet, maximaal 100 tijdelijke woningen te
realiseren voor onze woningzoekenden;
b. Deze tijdelijke woningen evenwichtig te verdelen over onze
kernen;
c. Daarbij het accent te leggen op de huisvesting van jonge
starters, maar ook de andere doelgroepen die een sociaal
economische binding hebben of krijgen met de gemeente
Oude IJsselstreek;
d. Zoveel als mogelijk lokale/Achterhoekse
organisaties/bedrijven te betrekken bij de realisatie,
verhuur en het beheer en onderhoud van de tijdelijke
woningen;
e. Diverse mogelijkheden voor realisatie van deze tijdelijke
woningen aan te bieden (experimenteel / zelf bouwen door
inwoners / fabrieksmatig);
f. Zoveel als mogelijk aan te sluiten bij, inmiddels bekende
en operationele, tijdelijke woonconcepten;
g. SROI toe te passen door, indien mogelijk, medewerkers
van STOER, werk te bieden in de te contracteren
organisatie;
h. Te streven naar budgettair neutrale exploitatie en indien
nodig dekking te zoeken voor een eventuele onrendabele
top; afhankelijk van de nog nader te kiezen exploitatiewijze
kan hierbij worden gedacht aan bijvoorbeeld dekking uit
huurinkomsten, bijdragen van derden (fondsen, subsidies,
particulieren bij zelfbouw) en dergelijke meer
i.
De financiële consequenties voor de Gemeente Oude
IJsselstreek transparant op te nemen in de
bestuursrapportages en de jaarrekeningen;
j.
De voortgang over de uitvoering minimaal 1x per kwartaal
rapporteren in de commissie FL.

Datum: voor zomer 2023
Voorstel college:
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Toezegging wethouder Ben Hiddinga bij motie
Wethouder Ben Hiddinga zegt toe de raad te informeren met
betrekking tot de haalbaarheid van de in de motie en het
amendement gestelde kaders (o.a. financiën/budget neutraal,
aantal woningen). Indien de kaders niet gehaald worden, komt het
college terug bij de raad voordat er uitvoering aan de motie zal
worden gegeven.
3

Motie versnelling woningbouw
Datum: raad 4-11-2021
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga
Vraagt het college:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Te bouwen op eigen grond en bouwers, ontwikkelaars en
architecten zelf verantwoordelijk te maken voor het traject
van ontwikkelen toetsen van de aanvraag tot het realiseren
van het plan en daarmee het bouwspoor fors te versnellen;
De gemeenteraad zijn eigen besluitvormingsproces en
procedure(s) eveneens te helpen versnellen.
Om de voorgestelde versnellingsaanpak als pilot toe te
passen op de locatie omgeving Fr. Daamenpand (eigen
bouwgrondlocatie) en daarvoor betrokken partijen uit te
nodigen;
De voorgestelde versnellingsaanpak als pilot eveneens toe
te passen op het plan van een initiatiefnemer die op eigen
grond woningen wil realiseren (toekomstige bouwlocatie
met eigendom derden) en daarvoor de betrokken partij(en)
uit te nodigen;
Bij de verdere ontwikkeling het door de gemeenteraad
vastgestelde beleidskader ‘Versnelling woningbouw Oude
IJsselstreek: de volgende stap van 22 april 2021 en
toetsingskader Varsseveld-West, als leidraad te hanteren.
Daarbij de bevoegdheden en ruimte die ze rechtens heeft,
gebruikt en neemt.
De gemeenteraad periodiek (kwartaal) te informeren over
de woningbouwopgaven in het algemeen en met
betrekking tot de twee pilots in het bijzonder.

Datum:
Voorstel college:
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4

Motie Groenbeleid
Datum: raad 4-11-2021
Portefeuillehouder:
Verzoekt het college:
Om voor de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2022 met een
voorstel te komen om middels de investeringsstaat structureel
middelen vrij te maken ten behoeve van het groenbeleid;

Datum: voor behandeling VJN 2022
Voorstel college:
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

