
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Algemene zaken, Financiën en Economische zaken (AFE)
Datum : 4-10-2021

Nr. Toezegging Stand van Zaken Afhandeling

1 Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 
Datum: gecombineerde commissie 20-5-21
Portefeuillehouder: Otwin van Dijk

Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe: 
1. De gemeenteraad regelmatig op de hoogte te houden 
over de voortgang van dit integraal veiligheidsbeleid. De 
manier waarop zal nog worden bekeken; 
2. Te kijken of er meer informatie kan worden gegeven over 
‘afpakken’;
3. Burgernet verder onder de aandacht te brengen.

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

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

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. Motie (9) “Water als economische drager”
Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, LB, SP
Portefeuillehouder: Hiddinga

De raad verzoekt het college
a. 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;

b. 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; 

c. 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 

Ter uitvoering van de Visie Oude-IJsselzône brengen 
we met ondersteuning van het O-team in beeld welke 
ambities het waterschap en de gemeenten hebben die 
aan de Oude-IJssel en A-strang liggen. Alle 
aanliggende gemeenten hebben hun wensen en 
opgaven aangeleverd. Op grond van de lopende 
inventarisatie van opgaven en wensen, ontvangen we 
Q1 2020 van het O-team een onderzoeksvoorstel.

In opdracht van het Waterschap en gemeente OIJ 
werkt een extern bureau momenteel aan het in beeld 
brengen van ruimtelijke ontwikkelwensen en 
ontwikkelmogelijk-heden langs de Oude-IJssel t.h.v. 
Ulft. Uitvoering van deze opdracht loopt. Uitkomsten 
verwachten we Q1-Q2 2020 te ontvangen.

Onze inzet is erop gericht om waterbeleving op te 
nemen in de regionale Vrijetijdsagenda die momenteel 

1e kwartaal 2020
In Oude IJsselzone visie

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

De agendacommissie 17-2-2020 
vraagt of hiervoor een memo met 
reactie op afdoening is ontvangen.

AFE 12-10-2020: Er wordt een 
speciale bijeenkomst gepland. Tot die 
tijd op deze lijst aanhouden.

Voorstel af te voeren. Antwoord in 
memo ingekomen stuk 21-339.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-9-PvdA-LB-SP-Water-als-economische-drager.pdf


bevaarbaarheid van de Oude IJssel richting Bocholt en ‘ruimte 
voor de rivier’.

in ontwikkeling is. 

Op 8-2-2021 was wethouder Hiddinga niet aanwezig in 
AFE.

2. Werkbudgetten t.b.v. motie Versnellingsimpuls
Datum besluitvorming: 10-11-2020
Indieners: PvdA, LB, CDA, PRO!, D66
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit 

verzoekt het college:
 De uitvoering van het coalitieprogramma en de genoemde moties 

(6 t/m 10) versneld op te pakken;
 Eventuele werkbudgetten ten behoeve van motie 6 en 10 eerst 

beschikbaar te stellen nadat plannen beschikbaar zijn;
 De algemene dienst met deze financiële impuls niet te belasten;
 Op de gebruikelijke momenten (begroting/voorjaarsnota) de raad 

te informeren over de voortgang van de versnelling en aan te 
geven of de gereserveerde werkbudgetten toereikend zijn;

 Naast de gebruikelijke verantwoordingscycli de raad ook via de 
commissies separaat over de vorderingen te informeren;

Geen datum
Uitvoering versneld oppakken

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. Beheersing administratieve organisatie en interne beheersing
Datum besluitvorming: 1-7-2021
Indieners: D66 en VVD
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit

 

De commissie AFE d.d. 13-9-2021 vraagt om een 
memo met de handout van de presentatie.

Advies van de auditcommissie is om 
deze af te voeren van de lijst n.a.v. de 
presentatie Plan van Aanpak 
“Bevindingen Managementletter 2020” 
in de auditcommissie van 13-9-2021.

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren


