
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de gecombineerde commissie
van de Gemeente Oude IJsselstreek,

gehouden op donderdag 13 mei 2020 om 20.00 uur in de Pexip Gemeenteraadszaal

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Frank Aaldering
Marco Bennink
Jaap Veldhorst

CDA
Ruben Driever
Jeanette Elstak
Guido Hakvoort

Fractie Tekinerdoğan
Memet Tekinerdoğan

SP
Jan Vesters
Gürbüz Yaktemur
Petra Zimmerman

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
Gülden Siner-Sir

VVD
Jos Sluiter
Jan Spronk
Richard de Lange

D66
Ziko van Dijk

College: Janine Kock
Ria Ankersmit
Ben Hiddinga
Otwin van Dijk
Marieke Overduin

Ambtelijk: Gerben van der Steen
Lenneke Knoop
Maurice Bloemenkamp
Ingrid Testroet
André Putker



Afwezig met afmelding: Bert Kuster

Afwezig zonder afmelding: overige leden

Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De voorzitter stelt voor om de notitie 0% huurverhoging bij de overige 
onderwerpen te behandelen. De commissie stemt hiermee in.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 7 mei 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 7 mei 2020 is gewijzigd vastgesteld;

De conclusie voor agendapunt 1 – Centrum Gendringen is gewijzigd in:
“De commissie verzoekt de agendacommissie om verdere stappen voor 
behandeling van de gebiedsvisie te agenderen.

Het aanvullend budget voor de herinrichting van het Kerkplein in Gendringen 
staat geagendeerd voor de gecombineerde commissie van 13 mei en de raad 
van 28 mei.”

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

Onderwerp
Aard 
bespreking

1. Project bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Gendringen
Informatief

Er worden presentaties gehouden door mw. Lenneke Knoop, dhr. Nico Wissing 
(studio Nico Wissing), mw. Margriet Snaaijer (Sweco) en dhr. Marius Schoppink 
(Sweco).

Toezeggingen: 
- Wethouder Hiddinga zegt toe de QRA en de daarmee samenhangende 

risicocontouren van Agrogas mee te nemen bij het opstellen van 
Bestemmingsplan Hofskamp Oost III

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Gendringen, aanvullend budget herinrichting Kerkplein
Voorbereiding besluitvorming

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk



Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat Silvolde
Voorbereiding besluitvorming

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als hamerstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

4. Jaarstukken 2019 VNOG, kadernota 2021-2024 en concept 
programmabegroting 2021-2024
Voorbereiding besluitvorming

Lokaal Belang heeft de overige fracties opgeroepen om in de raad van 28 mei 
een (mondeling) amendement in te dienen inhoudende om wel een zienswijze 
in te dienen.
Marco Bennink zal een concept zienswijze rondmailen. Deze zal bijvoorbeeld 
inhouden:
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek is en voelt zich betrokken bij de VNOG, 
maar tegelijkertijd zijn we als raad ook kritisch ten opzichte van de VNOG; met 
name op het gebied van de waterlogistiek. Met het op korte termijn (3-5 jaar) 
verdwijnen van onze WTS-500 voertuigen. Maar ook op het gebied van de 
bedrijfsvoering vanwege de hoge financiële bijdrage om de VNOG structureel in 
control te blijven houden. Kort gezegd betekent dat dat instemmen met de 
voorliggende concept programmabegroting niet automatisch inhoud dat wij 
ook instemmen met het regionale beleidsplan VNOG inclusief het spreidings- 
en dekkingsplan. Daarom maakt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wij vragen in dat 
kader de VNOG uitdrukkelijk zorg te blijven dragen voor:

1. Het blijven inzetten op het financieel in control zijn en blijven;
2. Het blijven inzetten om zaken binnen de bestaande begroting op te 

vangen om hoe dan ook financiële tekorten in de toekomst te 
voorkomen;

3. Het tijdig proactief informeren over en het tijdig actief betrekken van 
de gemeenteraden bij het concept regionaal beleidsplan inclusief het 
spreidings- en dekkingsplan;

4. Het periodiek blijven informeren van de gemeenteraden over de 
voortgang van de uitvoering van de vastgestelde toekomstvisie en de 
opdrachten;

Conclusie: 
De heer Bennink zal de concept zienswijze rondsturen.
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek

Wethouder Hiddinga kondigt aan dat het rapport over de uittreedsom bij het 
Algemeen Bestuur (AB) van Laborijn aan de orde is geweest. Het AB heeft 
tevens het Dagelijks Bestuur verzocht om een uittreedvoorstel op te stellen. 
Het college stuurt een memo naar de raad met een verslag van het AB, de 
ingediende zienswijzen en het BDO rapport.

Toezeggingen:



- Wethouder Hiddinga zegt toe om een antwoord te formuleren op de 
brief die de FNV heeft gestuurd m.b.t. het BDO rapport van Laborijn en 
dit ter kennis te brengen van de raad. 

- Wethouder Hiddinga zegt toe een vertrouwelijke bijeenkomst te 
organiseren voor de bespreking van vragen uit de raad over de stand 
van zaken en ontwikkelingen in proces rondom Laborijn.

Onderwerp
Aard 
bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

Jan Vesters (SP) roept de fracties en het college op een gezamenlijke brief aan 
Wonion en andere verhuurders in onze gemeente te sturen om hen te 
verzoeken om af te zien van de huurverhoging per 1 juli. 

Wegens plotselinge beëindiging van de live-streaming is de vergadering bij de 
tweede termijn van dit agendapunt beëindigd.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

- Aangemelde vragen voor deze rondvraag zijn doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 28 mei. 

Sluiting: 00.00 uur

Aldus vastgesteld door de commissie XX in zijn openbare vergadering van 
XX 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


