
Notulen raad 15-9-2011  1 

  
 
 
 
Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 
donderdag 15 september 2011 in de Drufabriek te Ulft 
 
 
Aanwezig:   J.P.M. Alberse, voorzitter 
 J. van Urk, griffier 
 P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
 Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
 Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA  
 G.W.M. Hakvoort, CDA  
 M. Hettinga, CDA   
 B.W.J. Steentjes, CDA,  
 M. Tekinerdogan, CDA 
 H.C.J. Canter Cremers, fractievoorzitter D66  
 E.H. Heldoorn, D66 

     J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS 
 F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
 G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS 
 H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS 
 Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  
 L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
 Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
 Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 
 G. Vossers, Lokaal Belang GVS  
 G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA  
 Ö. Delioglu, PvdA 
 H.A.M. van Groningen, PvdA 
 H.J.T. Schenning, PvdA 
 Mw. S. Schoppers, PvdA 
 J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
 H. Bruins, VVD 
 
Afwezig:   Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
  
Voorts aanwezig: Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 
 Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 
 Wethouder J.W. Haverdil, PvdA 
 Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 
 
Notulist: T.J.H.M. Delfgaauw (Notuleerservice Nederland) 
    



Notulen raad 15-9-2011  2 

1. Opening 
 
De voorzitter  opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom, in het 
bijzonder de heer Wildenbeest die na lange tijd weer aanwezig is. (applaus) 
Hij spreekt de vaste woorden ter opening van de raadsvergadering en tevens van het nieuwe 
seizoen. 
Hij overhandigt wethouder Sluiter bloemen vanwege haar verjaardag. (applaus) 
Hij geeft aan dat mevrouw Van der Meer afwezig is wegens ziekte. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter vraagt of alle leden instemmen met de agenda.  
 
De heer Menke  verzoekt namens Lokaal Belang, CDA D66 en PvdA om een agendapunt, namelijk 
een motie, toe te voegen. 
 
De voorzitter  voegt het punt toe aan de agenda en wel na de bespreking van de jaarstukken van het 
ISWI. 
 
 
3. Bestemmingsplan Multatulihof Gendringen  
 
Dit plan wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
4. Bestemmingsplan IJsselweide 2010 
 
Dit plan wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
5. Bestemmingsplan Rotonde Ulft Oude IJsselweg-Berghseweg 
 
Dit plan wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
6. Bestemmingsplan Den Dam 5 Breedenbroek 
 
Dit plan wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
7. Voorbereidingsbesluit percelen Oude IJsselweg 34 Etten, Biezenakker 41 Ulft, Biezenakker 43 

en 45 Ulft in het buitengebied 
 
Dit besluit wordt zonder verdere discussie genomen. 
 
 
8. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 
 
Deze verordening blijkt een hamerstuk te zijn. 
 
 
9. Archiefverordening 
 
Deze verordening blijkt een hamerstuk te zijn. 
 
 
10. Actualisatie welstandsnota 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 akkoord gaat met deze actualisatie.  
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De fractie verzoekt de gemeente om op de website een soort Wikipedia voor de welstandsregelingen 
op te nemen, omdat zoveel burgers hiermee te maken hebben. Op dit moment is deze informatie naar 
haar mening wat lastig te vinden.  
 
Mevrouw Siner  zegt dat welstandsbeleid in een gemeente aangeeft dat er aandacht is voor kwaliteit in 
de bouw. Bij een aanvraag voor een bouwvergunning kunnen eisen van welstand naast het 
bestemmingsplan een weigeringsgrond vormen. Zonder vastgesteld welstandsbeleid mag er niet 
getoetst worden aan welstand. De welstandsnota biedt zekerheid over de ruimtelijke kwaliteit in de 
straat.  
Zij heeft begrepen dat deze nota besproken is met de welstandscommissie. Uit evaluaties in 2009 en 
2010 is gebleken dat enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. Zij betreurt het dat de raad niet eerder 
kennis heeft genomen van deze evaluaties.  
Lokaal Belang stemt in met het voorstel. Zij verzoekt om alsnog een presentatie door de 
welstandscommissie aan de raad te laten geven, zodat de raad meer inhoudelijk op de hoogte is.  
 
Wethouder Haverdil  zegt dat de organisatie al bezig is de digitale ontsluiting te optimaliseren. Het is 
de bedoeling dat je via het digitale bestemmingsplan bij de welstandscriteria komt.  
Hij neemt de suggestie van mevrouw Siner over. Hij denkt erover om met geïnteresseerde raadsleden 
een aantal objecten te bezoeken die tot veel discussie in de welstandscommissie geleid hebben.  
Hij dankt voor de steun van de raad. 
 
De voorzitter polst de raad of dit idee van de wethouder goed valt. Dat blijkt zo te zijn en het zal in die 
richting verder uitgewerkt worden.  
Hij constateert dat de actualisatie de instemming van allen heeft. 
 
 
11. Acht Achterhoekse gemeenten samen in actie (strategisch en bestuurlijk kader) 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat tegenwoordig de wijze van regionale samenwerking in de Achterhoek 
landelijk belangstelling trekt. Ook het laatste VNG-congres is een mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen de Achterhoekse gemeenten.  
In de rotonde is uitgebreid stilgestaan bij de regio en zijn uiteindelijke conclusie is dat iedereen gelooft 
in de meerwaarde van een sterke regio. Het is lastig om op zo’n orgaan een democratische controle te 
houden enerzijds en anderzijds slagvaardig te opereren. Daarover is met alle fracties en met de heer 
Wilschut van de regio Achterhoek nagedacht. In de motie zijn de hoofdlijnen van een model 
uitgewerkt, waarbij iedere fractie meepraat via een vertegenwoordiger. Een ander voordeel van het 
nieuwe regiocontract is dat de raadsleden uit de regio onderling contact hebben.  
Het voorstel regelt de betrokkenheid van de raadsleden op korte termijn. Voor de langere termijn 
willen de fracties niet terug naar de oude situatie. In de bijeenkomst van half november kan daarvoor 
een werkwijze gezocht worden.  
De fracties hebben hun ideeën neergelegd in een motie die hij hierbij indient. Door deze gezamenlijk 
in te dienen wordt een heel duidelijk signaal naar de regio en de andere gemeenteraden gezonden.  
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 15 september 2011, 
• gezien de voorstellen met betrekking tot de samenwerking voor de Achterhoek Agenda 2010; 
• gegeven het uitgangspunt dat regionale samenwerking een positieve meerwaarde heeft; 
• gehoord de oproep van de gedeputeerde (tijdens de door de provincie Gelderland op 9 september 

2011 georganiseerde bijeenkomst voor raadsleden) over een actieve inbreng van gemeenteraden 
bij de voorbereiding van het nieuwe regiocontract van de Achterhoek met de provincie; 

• en gehoord zijn oproep met het regiocontract een beslissende stap voorwaarts te maken met een 
gemeenteoverstijgend regiobeleid; 

• is van oordeel dat het nieuwe regiocontract een essentieel moment is om vanuit de Achterhoekse 
raden richting te geven aan keuzes op regionale schaal; 

• is van mening dat de gemeenteraadsleden vooraf gezamenlijk richting moeten kunnen geven aan 
de keuzes voor het regiocontract; 

draagt het college en zijn vertegenwoordiger(s) in de regio Achterhoek op om, met ondersteuning 
vanuit de raadsgriffies en de regio Achterhoek, half november 2011 een gezamenlijke 
werkbijeenkomst te organiseren voor vertegenwoordigers uit alle betrokken gemeenteraden (waarin 
elke fractie een vertegenwoordiger kan afvaardigen); 
• in deze bijeenkomst de raadsleden te informeren over de richting van de regionale keuzes voor het 

regiocontract, voordat daarover beslissingen zijn gevallen; 
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• in deze bijeenkomst te bespreken op welke wijze de raden in de komende jaren betrokken worden 
en blijven. 

 
De heer Bruins  zegt dat de structuur van de regio Achterhoek een aantal jaren geleden op de schop 
is gegaan en dat gebeurt nu min of meer weer. De VVD heeft daarover geaarzeld, omdat voorkomen 
moet worden dat alle aandacht weer uitgaat naar structuren en niet naar inhoud.  
Er wordt nu samengewerkt met onderwijs en ondernemers en dat wil hij stimuleren. Daarom staat de 
VVD helemaal achter het verhaal van de heer Finkenflügel.  
Er moeten snel resultaten komen. Daarbij dient inderdaad een goede rol voor de raad te zijn 
weggelegd. Hij wijst erop dat raadsleden ook actief informatie kunnen inwinnen en niet de informatie 
van hun vertegenwoordigers hoeven af te wachten.  
 
De heer Heldoorn  zegt dat de Achterhoek een uniek model heeft. Met dat model is de regio op de 
goede weg. Er zijn uiteraard wel aandachtspunten, zoals het democratisch gehalte en het convenant, 
omdat dit geen juridische vorm heeft.  
Er is een spanningsveld tussen slagvaardigheid en het kunnen meepraten door alle betrokkenen.  
In het voorstel van de motie is hiertussen een goede balans gevonden.  
D66 stemt in met het voorliggende voorstel. 
 
De heer Menke  is blij dat de regio deze kant opgaat. Hij zat twee periodes in het regiobestuur en de 
oude werkwijze schoot totaal niet op. We moeten geen besluitvormingscircus optuigen, maar 
slagvaardig zijn. Hij hoopt dat de regiobijeenkomsten mensen over de eigen gemeentegrenzen heen 
doen kijken. 
 
De heer Steentjes  zegt dat de coöperatie Achterhoek en de regio Achterhoek twee verschillende 
begrippen zijn. Vandaag wordt een stap gezet naar een coöperatie waarin acht gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken in de coöperatie Achterhoek binnen de 
regio Achterhoek.  
Het CDA stemt in met de voorgelegde beslispunten. Hij wil op alle vier beslispunten ingaan.  
• De visie Achterhoek 2010 geeft aan waar de regio mee te maken krijgt. De partners dragen 

oplossingen aan die gezamenlijk uitgevoerd worden. Naast de drie o’s had het CDA ook nog graag 
onderzoek en ontwikkeling van de naburige universiteiten toegevoegd.  

• Het tweede beslispunt betreft het inhoudelijke kader, de nieuwe strategische agenda van de 
Achterhoek met als kaders innovatie en duurzame economie, vitale leefomgeving, slim en snel 
verbinden en een kansrijk platteland. Deze vormen ijkpunten voor de samenwerking. Hij vraagt 
extra aandacht voor de diverse kenniscentra, zoals voedsel in Wageningen, gezondheid in 
Nijmegen en techniek in Enschede. 

• Het derde beslispunt betreft het bestuurlijke kader. De opzet is een zo klein mogelijk regionaal 
apparaat ter ondersteuning van de coöperatie. In het AB van de Achterhoek zit iedere gemeente. 
De AB-leden zijn de trekkers van de projecten. Een beperkte ondersteuning zal betekenen dat 
teruggevallen wordt op de gemeenten, die daarmee een actievere rol op zich nemen. Een goede 
terugkoppeling zal mogelijke irritaties kunnen voorkomen.  

• Het vierde punt is het convenant, waarover hij geen vragen heeft.  
Het CDA staat achter de motie en heeft er goede verwachtingen van. 
 
De heer Finkenflügel  ondersteunt de opmerking over de kenniscentra volledig. Hij wil ook over de 
grens naar de Fachhochschule kijken.  
 
De heer Steentjes is het daarmee eens. Hij heeft aangegeven dat niet opgehouden moet worden bij 
de regionale grens.  
 
Wethouder Haverdil  zegt in reactie op de heer Steentjes dat gekozen is voor een afgeslankt model. 
Hij gaat ervan uit dat de werkplaatsen gefaciliteerd worden door de afzonderlijke gemeenten. De regio 
zal wat betreft de suggestie voor de twee o’s van onderzoek en ontwikkeling zeker ook buiten de 
regiogrenzen kijken.  
Het doet hem deugd dat de heer Menke hoge verwachtingen heeft van de nieuwe werkwijze. 
De heer Heldoorn worstelt met de democratische legitimatie en dat is begrijpelijk. Misschien past de 
coöperatie nieuwe stijl wel bij de 21ste eeuw en moeten we afscheid nemen van het gedachtegoed 
van Thorbecke. Het contract is inderdaad geen juridisch document. Het gaat uit van vertrouwen en 
samenwerking en moet zijn beslag krijgen in de begrotingen van alle partners.  
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De bijdrage van de heer Bruins komt erop neer dat hij ‘d’ran’ wil en dat is prima. 
De motie is in lijn met het denken in het bestuur van de regio. Duidelijk is dat raadsleden zoeken naar 
een wijze om te participeren. Het bestuur overweegt eind oktober een gezamenlijke raadsbijeenkomst 
te organiseren waar de lopende projecten aan de orde komen. Misschien kan dan ook nagedacht 
worden over de verdere werkwijze met elkaar.  
Het college kan deze motie ondersteunen en zal deze onder de aandacht brengen van het 
regiobestuur. 
 
De voorzitter  concludeert dat de motie is aangenomen en dat ingestemd wordt met de beslispunten 
uit het voorstel. Vervolgens geeft hij de hamer aan de heer Steentjes tijdens de behandeling van de 
twee volgende agendapunten. 
 
 
12. Actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 deze stukken ziet als gedegen vakwerk en er graag mee 
instemt. 
Ten aanzien van het gevoel van veiligheid telt veel minder de pakkans dan het gevoel zelf. Daaraan 
wordt geen aandacht besteed. Hij stelt voor om een onderzoek te laten doen naar het 
veiligheidsgevoel van de inwoners.  
 
De heer Colenbrander  zegt dat het beleidskader een overzicht geeft van 25 doelgroepen met de 
effectindicatoren en de beoogde maatregelen.  
Lokaal Belang houdt hier wel een veilig gevoel bij, maar het zou inderdaad interessant zijn om te 
weten hoe de burger het ervaart.  
Hij zegt dat deze gemeente een van de veiligste is in Noord Oost Gelderland.  
De fractie wordt graag geïnformeerd als er bijstelling van het beleid nodig is.  
Hij vond de bijeenkomst bij de politie bijzonder informatief. Ook bleek de betrokkenheid van politie, 
jongerenwerkers en brandweer.  
Mensen blijven gericht op het plaatselijke niveau en daarom vraagt hij de burgemeester erop toe te 
zien dat burgers makkelijk contact kunnen houden met de politie.  
 
Mevrouw Schoppers  vond ook de avond in het politiebureau heel informatief. De avond zal haar lang 
heugen, omdat het leek of er rond 21.00 uur een leger bulldozers voorbij kwam. Omdat men bij de 
politie in goede handen was, bleef het opvallend rustig.  
Uit de presentatie bleek dat het beleidskader gebaseerd is op een grondige analyse van de 
gebeurtenissen in de gemeente. Er is niet alleen naar de cijfers gekeken, maar ook naar de 
achtergronden daarvan via gesprekken met professionals.  
De doelstelling van het politieteam is dat het veiligheidsniveau zo hoog blijft.  
Er zijn wel punten van zorg, zoals huiselijk geweld, fietsendiefstal en overlast van jongeren en 
drugsgebruikers. Dit zijn dan ook de prioriteiten.  
De integrale aanpak van overlast door jeugd blijft zijn vruchten afwerpen. De vijf jongeren die echt een 
risico vormen worden in de gaten gehouden.  
Wat zou het betekenen als de politieteams van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland 
samengevoegd zouden worden? Zij vraagt de portefeuillehouder of dan de veiligheid op het huidige 
niveau blijft.  
 
De heer Hakvoort  dankt politie en college voor de verleende gastvrijheid in het politiebureau te Ulft. 
De uitleg was duidelijk, zowel over het veiligheidsbeleid als over het beleidsplan van de brandweer.  
Het CDA stemt in met het voorstel. 
Het CDA wil wel blijven strijden voor een verhoging van de verkeersveiligheid, waarbij goed 
discovervoer, veilige fietsverbindingen tussen dorpen en gemeenten en het weren van vrachtverkeer 
uit de dorpen van belang zijn. Ook de huisteelt en overlast van drugs verdient aandacht.  
Hij bepleit handhaving van de politieposten in de gemeente.  
Het veiligheidsbeleid heeft de titel ‘Blijvend veilig inzetten op eigen verantwoording en 
zelfredzaamheid’. Hieraan wil het CDA nog naoberschap aan toevoegen. Het gevoel van onveiligheid 
kan door korte bezoekjes al gedeeltelijk weggenomen worden.  
Zo wordt er meegewerkt aan de doelen van de politie. Ooit had de politie de slogan ‘die pet past ons 
allemaal’.  
Met veel blauw op straat hoef je je nog niet veilig te voelen. Hij verkiest kwaliteit boven kwantiteit.  
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Portefeuillehouder Alberse  dankt voor de kwalificatie ‘gedegen vakwerk’ van D66. Hij geeft dat door 
aan alle betrokkenen. Hij is blij dat de raad zich kan herkennen in de notitie. 
De heer Canter Cremers pleitte voor onderzoek. Dat gebeurde ook regelmatig. Gebleken is dat je met 
die gegevens weinig kunt. Als voorbeeld noemt hij de overval vorige week in Westendorp. Het 
veiligheidsgevoel zal daar voor en vlak na de overval geheel anders liggen. Het zal de kunst zijn om 
steeds goed op de locale situatie in te spelen.  
De bereikbaarheid van de politie is een voortdurend thema. Door de landelijke reorganisatie van de 
politie is de invloed van de gemeente op de organisatie beperkt. Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek willen samen een politiecorps vormen, tenzij de minister daar een stokje voor steekt. In 
Doetinchem komt dan het hoofdbureau en in verschillende dorpen zullen kleinere posten komen. Zo 
kan de bereikbaarheid blijven ondanks de schaalvergroting.  
Mevrouw Schoppers noemde het vrij nieuwe instrument van de veiligheidskamer. Daarin wordt door 
politie, reclassering, OM en jeugdhulpverlening gekeken welke jongeren in de gevarenzone komen. 
Daar worden afspraken gemaakt voor begeleiding om verder afglijden te voorkomen.  
 
De heer Canter Cremers  komt terug om het onderzoek naar het gevoel van veiligheid. De 
portefeuillehouder zegt dat dit onderzoek jarenlang gehouden is, maar weinig opleverde. Spreker 
haalt de politie aan die aangaf dat de cijfers weinig zeiden over het veiligheidsgevoel. Door die 
constatering is het zijns inziens bijna verplicht om te kijken naar het veiligheidsgevoel. Die peiling kan 
heel beperkt zijn, tenzij eruit blijkt dat er iets aan de hand is.  
 
Portefeuillehouder Alberse  zegt dat die onderzoeken weinig operationele informatie opleverden. 
Hierover verschilt hij dus van mening met D66. Er was ook sprake van onderzoeksmoeheid. Er was 
behoefte aan andere thermometers, waarvan hij er een, de veiligheidskamer, noemde.  
Bovendien zijn de leefgemeenschappen hier nog zo kleinschalig dat je heel dicht op gebeurtenissen 
kunt zitten.  
 
Voorzitter Steentjes  dankt de heer Canter Cremers voor zijn inbreng en merkt op dat de heren het 
niet eens hoeven te worden.  
 
De heer Canter Cremers  geeft het voorbeeld dat mensen na een vervelende gebeurtenis na 21.00 
uur de deur niet meer open durven doen.  
 
Voorzitter Steentjes  sluit de discussie af en gaat over tot de besluitvorming. Hij hoort desgevraagd 
dat iedereen instemt met deze actualisatie. 
 
 
13. Beleidsplan 2011-2015 Brandweer Achterhoek West 
 
De heer Colenbrander  zegt dat ook op dit terrein sprake is van opschaling door samengaan met 
buurgemeenten. Het doel is een efficiëntere organisatie en het heeft geleid tot een aanzienlijke 
bezuiniging.  
Iedere gemeente houdt een eigen team. Het teamverband is daarbij van groot belang.  
De brandweercommandant mevrouw Thomassen merkte op dat aandacht voor voorlichting en 
preventie belangrijker is dan een man meer of minder.  
Lokaal Belang stemt in met het beleidsplan. Hij roept de portefeuillehouder op de samenwerking 
tussen brandweer, politie, jeugdzorg en burgers verder te bevorderen, omdat deze samenwerking de 
brandveiligheid nog kan vergroten 
 
De heer Hakvoort  zegt dat in het beleidsplan door middel van negen ambities gestreefd wordt naar 
meer kwaliteit voor minder geld.  
Zonder vrijwilligers geen brandweer. De beschikbaarheid van vrijwilligers is een punt en hij roept op uit 
te kijken naar vrijwilligers.  
Het CDA betreurt de opheffing van het duikteam van vrijwilligers. Diverse inwoners wezen hem erop 
dat er een aanzienlijke hoeveelheid open water in de gemeente is. Omdat een mensenleven 
onbetaalbaar is, vindt hij dat op dit punt niet naar rentabiliteit gekeken had moeten worden.  
De belangrijkste ambitie is beter voorkomen dan genezen. Voldoende tijd en geld voor preventie zal 
zich dubbel en dwars uitbetalen.  
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De aanrijdtijden worden niet steeds gehaald. Het doet deugd, dat gestreefd wordt om in 2015 steeds 
op tijd te zijn.  
Het CDA stemt in met dit beleidsplan. 
 
Mevrouw Schoppers  zegt dat ook de PvdA zich kan vinden in de koers die de brandweer wil varen.  
Het beleidsplan bevat heldere ambities. Deze getuigen van een zelfbewuste en professionele 
organisatie.  
De grotere inzet op preventie is positief.  
Het is een goed idee dat de brandweer contact opneemt met de werkgevers van de vrijwilligers om 
meer begrip te kweken voor het brandweervak.  
Zij deelt met de brandweercommandant de zorg over de lage nachtbezetting bij zorginstellingen. Dat 
is een gevolg van bezuinigingen op de werkvloer. Daarom is het goed dat de brandweer een speciaal 
risicoscenario ontwikkelt voor brand in gebouwen van zorg- en welzijnsinstellingen. Eigenlijk zou je er 
als zorgmedewerker ’s nachts nooit alleen voor mogen staan. Misschien zou dit een aandachtspunt 
kunnen zijn in het contact met de ketenpartners. 
 
De heer Canter Cremers  ondersteunt van harte het beleidsplan.  
Knelpunt is het aantal vrijwilligers. De groep waaruit deze geworven kan worden, wordt kleiner, mede 
omdat door bezuinigingen een steeds groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan.  
Het is opmerkelijk dat hier een vrouwelijke brandweercommandant is. Hij denkt dat dit vrij zelden 
voorkomt.  
De overwegingen rond het duikteam kan D66 begrijpen.  
 
Portefeuillehouder Alberse  dankt voor de steun aan deze notitie.  
Het is een kunst om voldoende vrijwilligers te vinden die ook overdag beschikbaar zijn. Voor het 
behoud van vrijwilligers is het van belang om ook voldoende professionals voor het 
voorwaardenscheppende werk te hebben.  
Het is inderdaad een punt van zorg dat de bezetting in zorginstellingen´s nachts zeer summier is. 
Er is besloten het duikteam op te heffen, omdat het aantal succesvolle reddingen gering was. Er wordt 
nu, als iemand te water is, maar nog boven is, een brandweerman ingezet die met een bepaalde 
techniek aan een touw die persoon uit het water haalt. Voor het bergend duiken zal voortaan een 
team uit Arnhem komen.  
 
Voorzitter Steentjes  constateert dat er geen behoefte is aan een tweede termijn en dat de hele raad 
akkoord gaat met het voorgestelde beleid. 
 
 
14. Akkoord mutaties bestuur Reflexis (openbaar onderwijs) en delegeren toekomstige 

benoemingen bestuursleden 
 
Wethouder Sluiter geeft aan dat het college het tweede deel van het voorgestelde besluit intrekt. De 
benoeming van bestuursleden blijkt volgens de wet een bevoegdheid van de raad te zijn. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat Reflexis scholen heeft in meerdere gemeenten. Iedere raad moet 
instemmen, terwijl de raden eigenlijk hiermee niets van doen hebben, omdat het bestuur de 
kandidaten voordraagt. Hij zou een signaal willen afgeven aan de wetgever om deze wet eens te 
veranderen.  
 
Wethouder Sluiter  zegt dat zij aan deze regeling van bevoegdheden niets kan doen. 
 
De heer Canter Cremers  kreeg van de heer Finkenflügel de suggestie om zich te richten tot de 
Kamerfractie van D66. Hij zal dit doen.  
 
De voorzitter  concludeert dat de raad instemt met het beslispunt. 
 
 
15. Evaluatie speelruimtebeleid 
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De heer Wildenbeest dankt allereerst de burgemeester voor de warme welkomstwoorden en de raad 
en de griffie voor de belangstelling tijdens zijn afwezigheid. Dat heeft hem goed gedaan. Hij is blij dat 
hij hier nu weer staat. 
Gevraagd wordt of de raad de in 2007 gestelde uitgangspunten voor het speelruimtebeleid wil 
continueren.  
Lokaal Belang wil deze evaluatie vaststellen en ermee gaat akkoord om de doorgeschoven middelen 
tot en met 2014 via de investeringslijst beschikbaar te stellen.  
Het is blijkbaar niet nodig om extra geld beschikbaar te stellen.  
Speelruimte buiten is voor kinderen belangrijk. De gemeente dient op flexibele wijze voorwaarden te 
scheppen voor deze behoefte.  
 
De heer Delioglu  zegt dat de PvdA instemt met het continueren van de uitgangspunten.  
Hij vindt het evaluatierapport heel duidelijk en waardeert de aanbevelingen om in de toekomst 
flexibeler om te kunnen gaan met de beleidsregels.  
Hij ziet graag dat het college met leuke projecten komt, zoals in Gendringen, Engbergen, de 
Waterplaats in Ulft en De Lichtenberg in Silvolde. Het college hoeft hiervoor niet steeds naar de raad 
te komen. Deze projecten bieden een meerwaarde doordat zij andere mogelijkheden bieden dan de 
gebruikelijke.  
Hij stelt voor jongeren van 12 tot 18 jaar te laten participeren in de projecten, zodat zij ook zelf de voor 
hen bedoelde ruimte kunnen invullen.  
 
De heer Tekinerdogan  zegt dat het CDA geen enkel probleem heeft met de continuering van de in 
2007 vastgestelde beleidsuitgangspunten. Het is van groot belang dat burgers betrokken worden bij 
de inrichting van hun eigen leefomgeving, waaronder speelruimten. Dat komt de leefbaarheid, de 
sociale samenhang en de vitaliteit van de kernen ten goede.  
Hij vraagt speciale aandacht voor beleidsvoornemen 15, namelijk een flexibele uitvoering en een meer 
wijkgerichte insteek, waarbij ook verantwoordelijkheden bij de burger gelegd worden.  
Het CDA gaat akkoord met beslispunt 2. 
Over beslispunt 1 heeft hij nog wel enkele vragen en opmerkingen. Het speelruimteplan is in 2007 
voor 10 jaar vastgelegd. Het buiten spelen blijkt nog niet voor alle kinderen echt leuk te zijn. Er is een 
achterstand ten aanzien van het uitvoeringsplan. Er blijkt ook onvoldoende zicht geweest te zijn op de 
financiering. Hij zegt dat het geld er wel was en vraagt de wethouder wat dan precies het probleem 
was. Ook voor de komende jaren is voldoende geld, als de niet uitgegeven gelden doorgeschoven 
mogen worden.  
Omdat de kinderen het buiten spelen erg leuk vinden, wil het CDA een concreet tijdspad voor de 
uitvoering van de plannen.  
 
De heer Sluiter  zegt dat er een voorziening voor speeltoestellen is die al jaren niet gebruikt wordt en 
nu ongeveer 300.000 euro bedraagt. Daarnaast is er nog geld voor reparaties.  
Hij stelt voor om eerst de centen op te maken en niet een potje te scheppen.  
Hij merkt op dat de infrastructuur van de schoolpleinen er al ligt en hij begrijpt niet waarom men daar 
niet aan toe gekomen is.  
Hij wil met werk werk maken. Hij bedoelt dat als je met een wijk bezig bent, je ook zo’n project goed 
kunt inpassen.  
Als laatste aandachtspunt voor de komende periode denkt hij aan het eventueel benutten van gronden 
die niet gebruikt worden voor woningbouw. 
Ten aanzien van de financiën wenst de VVD eerst de centen op maken en niet teveel potjes te 
maken.  
De VVD stemt in met de evaluatie.  
 
De heer Heldoorn vraagt wat de oorzaak is van de achterstanden in de uitvoering.  
Tevens vraagt hij of er ook overwogen wordt om speelplekken in te vullen voor andere doelgroepen. 
Hij ziet graag dat speelplekken voor meerdere groepen bruikbaar zijn.  
 
Wethouder Rijnsaardt  dankt voor de reacties op de evaluatie.  
De achtergrond van de achterstand heeft te maken met de harmonisatie van het zeer verschillende 
beleid in de twee voormalige gemeenten.  
Bovendien bleek dat wijken allemaal eigen ideeën hadden. Het beleid stond eigenlijk maatwerk niet 
toe.  
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De streefbeelden waren uitgewerkt in speeltoestellen en deze bleken onvoldoende aan te sluiten op 
de wensen. De burgers hebben geparticipeerd in nieuwe plannen en dat heeft tijd gekost. De 
medewerkers hebben hun tijd gebruikt voor het opruimen van oude plekken en realiseren van nieuwe 
plaatsen. 
Dit beleid kost inderdaad geen nieuw geld. Het geld voor dit jaar wordt ingeleverd en zal pas 
beschikbaar komen als blijkt dat het nodig is.  
Het maken van een tijdsplanning betekent weer bureaucratie, die haaks kan staan op de wensen in de 
samenleving. Hij stelt voor om die uitwerking te bespreken aan de hand van de overleggen met wijken 
en buurtverenigingen.  
Er is ook gevraagd niet alleen te kijken naar voorzieningen voor de jongere jeugd. Hij wijst op Silvolde 
waar veel positieve reacties zijn gekomen op de pannakooi, die niet alleen voor het voetballen, maar 
ook als ontmoetingsplaats gebruikt wordt.  
Wat betreft de schoolpleinen is er regelmatig overleg met de scholen. Wat er staat is in ieder geval 
goed. Soms moet wel overlegd worden over openstelling van het plein.  
 
De heer Heldoorn zegt dat hij ook vroeg naar het multifunctioneel indelen van speelplekken.  
 
Wethouder Rijnsaardt  neemt deze suggestie mee. Hij wijst er wel op dat soms ouders niet willen dat 
oudere jeugd tussen hun jonge kinderen speelt. 
 
De heer Heldoorn  vraagt of het geld wel beschikbaar blijft.  
 
Wethouder Rijnsaardt bevestigt dit. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat in de pot voor het speelruimtebeleidsplan voldoende geld zit om de 
plannen voor 2011 en 2012 uit te voeren. Afgesproken is het geld voor 2012 niet uit te geven en het 
restant uit te smeren over 2013 en 2014. Dat past precies in het budget en daarmee is een extra 
investering in 2012 niet nodig.  
 
De voorzitter  roept op om korter en puntiger te zijn, omdat, naar mate de avond vordert, de sprekers 
langer van stof worden. 
 
De heer Tekinerdogan  reageert op de wethouder die aangaf dat een tijdsplan zou leiden tot 
bureaucratie. Het CDA staat een wijkgerichte aanpak en flexibiliteit voor en dat hoeft toch niet tot 
bureaucratie te leiden.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat er een werkplan ter inzage is, waarin ook staat wanneer wat bereikt 
moet worden.  
 
De voorzitter  constateert dat de hele raad instemt met dit voorstel. 
 
 
16. Aanschaf houtkachel gemeentewerf Ulft 
 
De heer Canter Cremers  stelt voor dit punt van de agenda af te voeren. 
 
De voorzitter  zegt dat dit voorstel gedaan had moeten worden bij het vaststellen van de agenda. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat dit punt in het presidium aan de orde is geweest. Er is afgesproken 
dat er in het najaar een uitvoeringsprogramma zou komen voor het beleidskader energie. Dit is feitelijk 
een onderdeel daarvan. In het door alle partijen aanvaarde amendement is gezegd dat investeringen 
in dit programma afgewogen moeten worden tegen andere investeringen en het draagvlak. 
De vertraging is van geen gewicht, omdat de kachel pas volgend stookseizoen ingezet zou worden.  
 
De voorzitter vraagt wat de andere fracties van dit onderwerp vinden.  
 
De heer Van Groningen  zegt dat ook verbranding een vorm is van duurzaam energiegebruik, als je 
de juiste grondstof en apparatuur gebruikt. 
De PvdA heeft een aantal vragen die tijdens de evaluatie van dit project beantwoord kunnen worden.  
1. De gemeente streeft naar een reductie van 2kton CO2. Wat draagt deze kachel daaraan bij? 



Notulen raad 15-9-2011  10 

2. Is er een vergelijking te maken met de opbrengst van isolatie van woningen? 
3. Is er in het kader van de gemeentelijke samenwerking nog contact geweest over het plaatsen van 

een grotere installatie centraal in de Achterhoek? 
4. Er is veel brandstof aanwezig in de vorm van sloophout, snoeihout en maaigras. Waarom kan de 

burger al die brandstoffen niet centraal inleveren? 
5. Door de verwerking van brandstoffen kunnen werkplekken gecreëerd worden. Waarom is dit niet 

meegenomen in het model? 
6. Waarom is dit project niet bij het particulier initiatief neergelegd, waarbij de gemeente faciliteert en 

er sprake is van een inverdienmodel? 
7. Waarom zijn er niet meer kachels, als de brandstofhoeveelheid dit zou toelaten? 
8. Waarom is vergassen nog niet geschikt voor de markt? 
9. Kan het college ervoor zorgen dat de regelgeving van het vervoer van deze brandstoffen overeen 

gaat komen met die van Overijssel? 
10. Waar is de AGEM en de samenwerking in de Achterhoek in deze? 
Cruciaal is volgens spreker dat er meer draagvlak komt en dat burgers en bedrijven mede-eigenaar 
worden van duurzame energieprojecten.  
 
De heer Bruins  zegt dat de houtkachel bedoeld is als duurzame investering. Hij stelt vragen bij die 
duurzaamheid vanuit de begrippen people, planet en profit. Hij wil de voor- en nadelen van deze 
investering afwegen.  
Wat betreft ‘people’, bij een houtkachel denk je vaak aan rook, stank en roet, opslag van hout en 
transportbewegingen. Zijn hierbij geen risico’s ten aanzien van omwonenden en bedrijven in de buurt? 
Of bij houtverbranding de CO2 uitstoot minder is, staat ter discussie voor het effect op ‘planet’. 
Ten aanzien van ‘profit’ wordt voldaan aan het principe. Maar is met een andere investering wellicht 
niet meer profijt te halen? Is er rekening gehouden met grondaankoop voor extra opslagruimte? 
Bij zo’n plan moeten alle voor- en nadelen meegenomen worden. 
De VVD wil dit project zien als een pilot en de resultaten goed evalueren. 
Een overzicht van alle plannen op het gebied van duurzaamheid is wenselijk om te voorkomen dat er 
allerlei versnipperde plannen komen, waardoor er geen middelen meer zijn voor grotere, misschien 
ook effectievere projecten. 
 
De heer Finkenflügel  kan zich het bezwaar van D66 voorstellen. De fractie vroeg zich ook af of dit 
voorstel wel in het energiebeleid zou passen. Maar er moet ook een keer aangepakt worden. 
De effecten zijn nu nog moeilijk voorspelbaar en via metingen zullen de resultaten op papier moeten 
komen.  
Waarom is juist bij de gemeentewerf gekozen voor een houtkachel en niet bijvoorbeeld bij de 
multifunctionele accommodatie in Terborg of in Ulft, temeer daar de verwarmingsinstallatie bij de 
gemeentewerf pas vier jaar oud is?  
Het snipperhout wordt ook nu al naar de gemeentewerf gebracht en van daar weer afgevoerd.  
Al met al zegt Lokaal Belang dat het past binnen de doelstelling en dat men het experiment wil 
aangaan, vooruitlopend op het beleid.  
Het is wel jammer dat het college dit punt niet ingebracht heeft in de rotonde.  
Wat de ecologische voetafdruk betreft meent hij dat deze energieneutraal moet uitpakken.  
 
De heer Hakvoort  sluit zich aan bij de opmerking dat dit punt in de raadsrotonde thuis had gehoord.  
Het CDA heeft steeds gezegd dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven ten aanzien van 
duurzaamheid. Daarbij past deze aanschaf, die als een pilot gezien moet worden.   
 
De voorzitter  merkt op dat de fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD voor de aanschaf zijn. D66 
wacht liever met een beslissing om een afweging met andere energie-investeringen te kunnen maken 
en de PvdA heeft veel vragen. 
 
De heer Van Groningen  merkt op dat desalniettemin de PvdA voor de aanschaf is. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Burgers krijgen nu 
een plek waar ze hun hout kunnen brengen. Bovendien kan een deel van het snoeihout in de kachel 
in plaats van dat het tegen kosten afgevoerd moet worden. 
De heer Finkenflügel vroeg zich af of de verwarmingsinstallatie al verouderd was. Spreker zegt dat 
deze juist veel langer mee zal gaan, omdat hij dan nog maar één keer maand gestookt wordt.  



Notulen raad 15-9-2011  11 

Opgemerkt werd dat niet alle componenten zijn meegenomen en dat is juist. Maar de afweging van 
kosten is ingewikkeld en nog niet helemaal te overzien. Maar de winst op de gasrekening staat vast.  
De heer Van Groningen vroeg naar de relatie met de AGEM. Vanmiddag vond nog een bijeenkomst 
van de AGEM plaats. De AGEM gaat alle vormen van alternatieve energiewinning combineren en 
daar zal de gemeente gebruik van maken. Eind van het jaar komt er een voorstel van alle 
ondertekenaars van het Akkoord van Groenlo.  
 
De voorzitter  vraagt de heer Van Groningen of het mogelijk is om zijn inhoudelijke vragen op een 
later moment te bespreken.  
 
De heer Van Groningen  zegt dat hij het antwoord op zijn vragen pas hoeft te hebben op het moment 
dat de evaluatie plaatsvindt. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij inmiddels begrijpt dat hij inzake de agendering niet goed 
geluisterd had naar de heer Van Urk. 
Het blijft zo dat D66 liever een afweging had laten plaatsvinden, maar daar is geen steun voor.  
Pijnpunt is dat de houtkachel als heel innoverend gezien wordt. Dat is niet zo. Er zijn er al zoveel dat 
er al vuistregels zijn voor de berekening van de kosten van dergelijke installaties. Voor een installatie 
van 150kw staat een bedrag van 35.000 euro. Daarom snapt hij het bedrag van 60.000 euro niet. 
Verder vindt er een versnelde afschrijving van de CV plaats en dat betreft een behoorlijk bedrag.  
 
De heer Hakvoort toont een DVD uit 2005 ‘Allemaal aan de houtkachel’. Hij constateert dat het dus 
niet zo nieuw is. De pleiter voor de houtkachel op deze DVD is de spreker.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat hij juist gezegd heeft dat de kachel eerder langer dan korter 
meegaat. De afschrijvingstermijn mag volgens de regelgeving bovendien niet veranderd worden.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat zijn vraag over de hogere aanschafprijs van de kachel niet 
beantwoord is.  
 
Wethouder Van Balveren  meent dat de kachel gewoon aanbesteed is. Hij stelt voor om eens samen 
met de heer Canter Cremers naar de aanbestedingsprocedure te kijken.  
 
De heer Canter Cremers zegt dat D66 voor zal stemmen.  
 
De voorzitter  concludeert dat dit voorstel met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
17. Jaarstukken ISWI (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen) 
 
De heer Wildenbeest  wil drie punten meegeven inzake deze stukken. Het betreft: 
1. aandacht voor de jeugd; 
2. de grote groep in fase 3 en fase 4; 
3. de cijfers en de toekomst. 
Lokaal Belang is blij dat het ISWI zich extra inzet voor de jeugd. Er zijn veel jeugdige werklozen, 
waarvan velen met een ingewikkeld gedrag. Veel werkgevers verkiezen de indienstneming van direct 
inzetbare buitenlanders. Werkgevers, overheid en de jongeren zelf dienen er voor te zorgen dat er 
geen grote groep jongeren verloren gaat voor de arbeidsmarkt.  
De fractie maakt zich grote zorgen over het tweede punt, waarvan het ISWI eigenlijk zegt dat die 
groep nauwelijks naar de reguliere arbeidsmarkt te leiden is.  
Zijn er mogelijkheden om ook deze groep aan het werk te laten gaan? Misschien moet een 
buitenstaander met een totaal frisse blik hier eens naar kijken. 
Wat betreft de cijfers is het mooi dat het ISWI de financiën over 2010 nagenoeg rond heeft. De 
gemeente hoeft niet extra bij te dragen. Hij wijst er wel op dat de reserves van het ISWI niet 
onuitputtelijk zijn. De gevolgen van de Wet werken naar vermogen zullen het er waarschijnlijk niet 
beter op maken.  
Het is mooi dat ondanks de crisis 30% van de deelnemers aan het leerwerktraject uitstroomt naar een 
reguliere baan en dat de lucht met de gemeente Aalten weer opgeklaard is.  
Lokaal Belang geeft een compliment voor de kwaliteit van de stukken en stemt in met de voorstellen 
bij dit agendapunt.  
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De heer Sluiter  zegt dat de informatiebijeenkomst met het ISWI niet door kon gaan, omdat er geen 
goede begroting gepresenteerd kon worden. Hij pleit ervoor om voortaan in het proces met de ISWI te 
spreken over de wijze van omgaan met de gevolgen van de Wet werken naar vermogen. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat de zorgen van de heer Wildenbeest terecht zijn. Hij is blij dat iedere 
fractie een specialist heeft die met het college meedenkt over het ISWI.  
Hij zal de complimenten over de kwaliteit doorgeven.  
Hij zegt dat inmiddels besloten is om de voorlichting anders aan te pakken. Het gaat dan niet zo zeer 
over de begroting maar over de donkere wolken die boven dit veld hangen. Op korte termijn bereikt de 
raad een voorstel om bijgepraat te worden.  
 
De voorzitter  concludeert dat dit voorstel met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
18. Motie Oude IJsselstreek draadloos 
 
De heer Menke  leest de motie voor die ondersteund wordt door alle fracties behalve de VVD. 
De raad in vergadering bijeen op 15 september 2011, 
overwegende dat: 
• de gemeente Oude IJsselstreek op verschillende fronten wil investeren om (jongere) inwoners vast 

te houden en nieuwe groepen aan te trekken; 
• de gemeente Oude IJsselstreek wil investeren in de combinatie van aantrekkelijke woningen, een 

hoogwaardig en breed aanbod van werkgelegenheid en een keur aan voorzieningen; 
• de gemeente Oude IJsselstreek wil dat de dienstverlening aan de burgers van topkwaliteit is; 
• in onze kenniseconomie mobiele datacommunicatie van groot belang is; 
• particulieren, bedrijven en (buitenlandse) toeristen via mobieltjes steeds vaker gebruik maken van 

(mobiel) internet voor informatie; 
• dit traag en voor buitenlanders bovendien schrikbarend duur is; 
• het inmiddels technisch mogelijk is om een gemeentebreed (gratis) WiFi-netwerk in de openbare 

ruimte op te zetten; 
van mening zijnde dat: 
• met het aanbieden van een draadloos internet ingespeeld wordt op de toenemende behoefte van 

mensen om steeds meer online te zijn; 
• communicatie smeerolie is voor de economie; 
• een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk niet alleen veel voordelen heeft voor inwoners en 

bezoekers, maar ook veel mogelijkheden biedt voor overheidsinstellingen, ondernemers, onderwijs 
en andere organisaties; 

• een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk nieuw en onderscheidend is en de dynamische en 
innovatieve uitstraling van de gemeente verhoogt; 

• een goede en snelle infrastructuur voor dataverkeer bijdraagt aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat; 

verzoekt het college: 
• te onderzoeken welke voor- en nadelen er voor de gemeente Oude IJsselstreek verbonden zijn 

aan een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk en 
• hierbij tevens aan te geven of, wanneer en onder welke voorwaarden gestart kan worden met (een 

proef) voor een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk. 
 
De heer Sluiter  zegt dat dit een punt is dat niet behoort tot de kerntaken van de gemeente. Bovendien 
heeft de regio een aantal werkfabrieken, waaronder een voor snel verbinden. Als dit aangepakt wordt, 
kan het beter regionaal en dan is ook de onderhandelingspositie naar het bedrijfsleven sterker.  
Dit hoort bij het particulier initiatief en bovendien gaat de techniek zo snel dat wellicht bij de realisatie 
het systeem al weer achterhaald is. Hij leest een bericht voor dat de gemeente Groningen de stekker 
uit de stads-Wi-Fi trekt. Rotterdam wil wel stimuleren maar concludeert dat WiFi niet te exploiteren is 
voor een gemeente.  
Hij is voorstander om eens in een rotonde de mogelijkheden te bekijken. In de motie wordt Wi-Fi 
opgehemeld. Als het gratis is, is het dat voor de gemeente zeker niet. Er is totaal geen beeld van de 
financiële gevolgen.  
Deze motie is een stap te ver. 
 



Notulen raad 15-9-2011  13 

De voorzitter  hoort dat andere fracties ook een bijdrage willen leveren. Hij wijst erop dat de motie 
gezamenlijk ingediend is en dat het op deze wijze een uitgebreid agendapunt wordt.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat de raad bepaalt of iets een agendapunt is.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij de ruimte wil geven aan alle fracties die dit wensen.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat er geen mogelijkheid was om deze motie intern te bepreken. Hij wil 
benadrukken dat het eerst gaat om het onderzoeken van de mogelijkheden. Het is dus niet zo als de 
heer Sluiter aangeeft dat al een besluit tot WiFi genomen is.  
 
De heer Heldoorn zegt dat D66 in kan stemmen met het onderzoek.  
Hij wil het college meegeven dat ook gekeken wordt naar de gezondheidsaspecten.  
Het totale onderzoek kan ook via literatuuronderzoek plaatsvinden, waardoor de kosten laag blijven. 
 
Mevrouw Ermers  zegt ter toelichting op de motie dat er niet staat dat de gemeente moet subsidiëren. 
Er staat dat er een onderzoek moet zijn naar de mogelijkheden. Er zijn ook voorbeelden van 
succesvolle projecten, waar partners gevonden zijn die het netwerk samen met de gemeente opgezet 
hebben.  
 
Wethouder Van Balveren zegt dat het college de wens van de meerderheid zal volgen. Hij is blij met 
de opmerking dat de kosten beperkt kunnen zijn. Hij zal het ambtelijk laten onderzoeken en oppert de 
suggestie om deze kwestie een keer in een raadsrotonde of in een andere vorm die de heer Van Urk 
bedenkt te bespreken. 
 
De heer Menke  zegt tot de VVD dat het toch geen probleem moet zijn om dit te onderzoeken. Hij kent 
veel goede voorbeelden in Alphen aan den Rijn, Heerlen en Rotterdam en Kranenburg net over de 
grens. Tsjechië had twintig jaar geleden een grote achterstand. Nu hebben ze juist op dit gebied een 
enorme voorsprong, waarmee ze jongeren vasthouden en toeristen aantrekken.  
Als het breed getrokken wordt in de Achterhoek sterft het een mooie dood. Daarom moet hier toch met 
enige aandacht het onderzoek gebeuren. Daarna is misschien een flinke stap te maken met de regio.  
 
Mevrouw Ermers  is blij met de toezegging van de wethouder. Zij wil graag weten wanneer er 
terugkoppeling naar de raad plaatsvindt.  
 
De voorzitter  zegt dat dit nog even uitgezocht moet worden. Het college zal de raad hierover 
berichten. 
 
 
19. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht. 
 
De voorzitter zegt dat er geen mededelingen in dit kader zijn. 
 
 
20. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen of mededelingen zijn. 
 
 
21. Ingekomen stukken 
 
Mevrouw Aalbers  wil reageren op een brief 11 van mevrouw Crolla over het verdwijnen van bankjes 
bij de Paasberg. Dit temeer, omdat zij een uitnodiging ontving voor een rotonde volgende week over 
ouderen en volksgezondheid. Daar gaat het gesprek over ‘wat heeft een oudere nodig om vitaal en 
betrokken te blijven en wat is de taak van de gemeente daarbij’. Zij heeft belangstellend de discussies 
gevolgd over speelruimte voor de jeugd en de aanpak van raddraaiertjes in het veiligheidsbeleid.  
Nu hebben dergelijke raddraaiertjes de bankjes vernield en besluit de gemeente dat de bankjes 
moeten verdwijnen. Het CDA vindt dit veel te kort door de bocht.  
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Spreekster begreep dat de gemeente in gesprek gaat met mevrouw Crolla. Zij hoopt dat de uitkomst is 
dat ouderen ook in staat blijven om hun rondje te lopen en dat de verantwoordelijkheden gelegd zijn 
waar deze thuishoren.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat het weghalen in overleg met de politie gebeurd is. Met de afdeling is 
afgesproken dat er nagedacht wordt over mogelijkheden dat mensen van Antonia die slecht ter been 
zijn daar wel van het uitzicht kunnen genieten. Bij de bankjes werden drugs gedeald. Het is een 
lastige kwestie. De raad wordt geïnformeerd.  
 
Mevrouw Aalbers  zou het een zeer slechte zaak vinden, als er in deze gemeente zoveel kan, maar dit 
zou niet lukken.  
 
Wethouder Rijnsaardt  begrijpt dit volkomen. Er wordt hier een zogenaamde seizoenspolicy 
toegepast, waarover hij ook nog uitleg zal geven.  
 
 
22. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 23, 27 en 30 juni 2011 
 
De voorzitter constateert dat de notulen van 23 en 30 juni ongewijzigd worden vastgesteld. Hij zegt 
dat wethouder Sluiter een tekstwijziging voorstelt in het verslag van 27 juni over het leerlingenvervoer.  
 
De heer Van Urk  zegt dat hij de gewijzigde tekst onderaan op pagina 12 van de notulen voor zal 
lezen. In plaats van de zin die begint met ‘In de nota Passend onderwijs’, komt de volgende zin: Op 
het moment dat Passend onderwijs een feit wordt, zijn de mogelijke risico’s voor de 
samenwerkingsverbanden, als het leerlingenvervoer daar wordt neergelegd. Op dit moment wordt 
daarover nog overleg gevoerd. 
 
De voorzitter ziet dat deze wijziging wordt aanvaard, waarna ook dit verslag wordt vastgesteld. Hij 
verzoekt de heer Steentjes de voorzittershamer over te nemen, opdat hij het antwoord kan geven bij 
het laatste agendapunt. 
 
 
23. Vragenhalfuur 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat er een comité van verontruste burgers is opgericht die de financiële 
handel en wandel van de gemeente wil onderzoeken. Hij ziet een dergelijk initiatief als een ernstige 
motie van wantrouwen aan de raad en meent dat zoiets nog niet eerder is gebeurd in de gemeente.  
D66 zal zichzelf ook afvragen wat zij niet goed gedaan heeft in de ogen van de burgers.  
Hij legt de burgemeester als voorzitter van raad en college de volgende vragen voor. 
1. Welke acties zijn al ondernomen naar het comité en welke acties zijn nog voorgenomen? 
2. Is het college bereid de omvangrijke lijst van stukken, die het comité heeft opgevraagd, te 

overhandigen en eventuele stukken die niet aan de raad zijn overgelegd onverwijld aan de raad te 
zenden? 

3. De brief vraagt om alle DRU-projecten neer te leggen. Heeft het college dat voornemen? Welke 
projecten worden momenteel uitgevoerd? 

4. Is het gerucht juist dat de gemeente bezig is met de aankoop van het DRU-festivalterrein? 
 
Portefeuillehouder Alberse  zegt dat de gemeente het comité op 7 september ontvangen heeft. 
Afgesproken is dat het in het kader van de Wet openbaar bestuur alle stukken krijgt. Op deze wijze 
hoopt het college het vertrouwen weer terug te winnen. Dat kan het best door de feiten te verstrekken, 
zodat men er zelf over kan oordelen.  
Uiteraard mag de raad de stukken zien, want de stukken zijn voor iedereen openbaar. Bij alle 
besluiten die de gemeenteraad genomen heeft, zullen de meeste stukken verstrekt zijn of ter inzage 
zijn gelegd.  
Vraag 3 is of de DRU-projecten stilgelegd worden. Dat gebeurt uiteraard niet. De volgende projecten 
worden nu uitgevoerd: bestemmingsplan Het Gietelinck, de Afbramerij, het Loonbureau en de SSP-
hal. Daaraan wordt gewerkt op basis van genomen raadsbesluiten.  
Vraag 4 kan ontkennend beantwoord worden.  
 



Notulen raad 15-9-2011  15 

De heer Canter Cremers  zegt dat gevraagd werd welke acties de burgemeester ondernomen had. Hij 
heeft begrepen dat het comité door een groep ambtenaren ontvangen is.  
 
Portefeuillehouder Alberse  geeft aan dat hij gezorgd heeft dat het comité een goed gesprek heeft 
gehad en dat hij opdracht heeft gegeven om alle gevraagde informatie ter beschikking te stellen.  
 
De heer Canter Cremers  vraagt of de burgemeester het niet in de rede vindt liggen om zelf met deze 
groep te praten. 
 
Portefeuillehouder Alberse  zegt dat dit altijd nog kan. De groep heeft niet het contact gezocht met het 
college. Hij staat daarvoor open, als de groep dit wenst, nadat men de stukken gelezen heeft.  
 
Voorzitter Steentjes constateert dat er geen verdere vragen meer zijn. 
 
 
24. Sluiting 
 
Voorzitter Steentjes  sluit de vergadering om 22.50 uur en dankt allen voor de inbreng en de 
aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


