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Besluitenlijst 
 

Van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 10-05-2012 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig: B.W.J. Steentjes, CDA, plaatsvervangend en fungerend 
 raadsvoorzitter 
 J. van Urk, griffier 
 Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
  H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66 
 G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS  
 Ö. Delioglu, PvdA 
 Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA  
 J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS  
 H.A.M. van Groningen, PvdA 

 G.W.M. Hakvoort, CDA 
E.H. Heldoorn, D66 

 H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS  
 Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  

 Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
 L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
  Mw. S. Schoppers, PvdA 
 J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 

M. Tekinerdogan, CDA 
Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 

 G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS 
 
Voorts aanwezig: Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 

Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 
 Wethouder J.W. Haverdil, PvdA (vanaf 20.20 uur) 
 Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 
  
Met kennisgeving afwezig: J.P.M. Alberse, burgemeester 
 F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
 H. Bruins, VVD  
 M. Hettinga, CDA 
 H.J.T. Schenning, PvdA 
 E. Schieven, Lokaal Belang GVS1 
  G. Vossers, Lokaal Belang GVS  
 P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
 
 
Opening om 20.00 uur 
 
Vaststellen agenda 
■ De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  

                                                      
1 Tijdelijke vervanger wegens ziekte van raadslid G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS. 
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Bundelnr. 1. Nota bodembeheer en bodemkwaliteit regio Achterhoek 2012 (toepassen 
van grond met van nature verhoogde arseenwaarden). 
Volgens het landelijk beleid uit het besluit Bodemkwaliteit mag grond uit arseenhoudende 
gebieden, zoals deze in onze gemeente voorkomen, niet zonder partijkeuring worden 
toegepast. Door gebiedsspecifiek beleid voor het omgaan met deze grond vast te stellen, 
mag hierop een uitzondering worden gemaakt met als voorwaarde dat dit geen risico voor de 
volksgezondheid mag opleveren. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Akkoord te gaan met het toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 2. Voorbereidingsbesluit voor gedeelten van het centrum Terborg. 
Voor gedeelten van het centrum van Terborg loopt de geldigheidsduur van het 
voorbereidingsbesluit af. Om ongewenste ontwikkelingen te weren en ter bescherming van 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is het nodig dat een nieuw 
voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor gedeelten van het centrum van Terborg; 
2. de datum van inwerkingtreding van het besluit te bepalen op 12 juni 2012. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 3. Jaarrekening en begroting Stadsbank. 
Conform de regels van de gemeenschappelijke regeling, mag de gemeenteraad haar 
gevoelen kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en de begroting van de 
Stadsbank. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het jaarverslag 2011 en de begroting 2013 van de Stadsbank ter kennisgeving 

aannemen; 
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank meegeven om in te 

stemmen met de jaarrekening 2011, waarbij het positieve resultaat en een onttrekking uit 
de Algemene Reserve wordt gerestitueerd aan de gemeenten; 

3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank meegeven om in te 
stemmen met de begroting 2013, onder de voorwaarde dat er ruimte is voor de 
gemeente om keuzes te kunnen maken ten aanzien van de uitvoering en afname van 
producten en de gevolgen van het nieuwe dienstverleningsmodel van de Stadsbank 
zichtbaar gemaakt worden. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 4. Aanpassen legesverordening in verband met het sluiten van anterieure 
overeenkomsten. 
Doordat het college heeft besloten om als uitgangspunt met anterieure overeenkomsten te 
werken bij bestemmingsplanwijziging op particulier initiatief, moet ook de legesverordening 
worden aangepast. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
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De bestaande legesverordening aan te passen, zodat bij particuliere initiatieven tot wijzigen 
van bestemmingsplannen, in principe een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer wordt 
gesloten. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. ongenummerd. Zero based budgeting (zbb) thema dienstverlening 
Als uitvoering van het collegeprogramma “Doorzetten” is in het kader van de strategische 
heroriëntatie een themanotitie dienstverlening opgesteld. Deze notitie is op 1 maart 
oriënterend besproken in een raadsrotonde. De gemeenteraad heeft aangegeven in te zetten 
op digitalisering en één centrale plek voor de publieksbalie. De notitie is vervolgens 
enigszins aangepast. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met: 
 - één centrale publieksbalie in het gemeentehuis; 
 - inzetten op digitalisering; 
2. In te stemmen met de zbb-notitie dienstverlening. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen/toezeggingen: De gemeenteraad heeft in het debat raadsbreed aangegeven 
geen behoefte te hebben aan een investering voor de herinrichting van de centrale 
publieksbalie van 100.000 euro indicatief. Het college heeft in het debat gezegd dat hierover 
later besloten zou moeten worden. Deze investering maakt hoe dan ook geen deel uit van dit 
besluit. 
 
Bundelnr. ongenummerd. Regels voor het organiseren van evenementen  
Dit voorstel zal leiden tot deregulering; evenementenorganisaties krijgen minder- maar wel 
duidelijkheid regels opgelegd. En administratieve lastenverlichting bij het organiseren van 
evenementen. Veilige evenementen zorgen voor weinig overlast. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het wijzigen van de artikelen 2:24 en 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening. 
2. De burgemeester de bevoegdheid te geven nadere regels te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. ongenummerd. Papierloos raadsfunctioneren 
Het raadspresidium stelt voor om over te gaan tot papierloos verspreiden van raadsstukken 
met een gewenningsperiode. De investering komt uit de gevormde raadsreserve voor 
uitgestelde projecten. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Over te gaan tot papierloos verspreiden van raadsstukken met een 

gewenningsperiode. 
2. Uit de gevormde raadsreserve voor uitgestelde projecten € 78.000,00 beschikbaar te 

stellen voor de verwerving van iPads, bijbehorende Apps en overige apparatuur. 
3. Onder 2 genoemde apparatuur op de gebruikelijke wijze in gebruik te geven aan de in 

dit voorstel genoemde gebruikers. 
NB. Bij afwezigheid van de burgemeester is plv. Presidiumvoorzitter Jan Finkenflügel 
woordvoerder namens het Presidium. 
Besluit raad: 
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■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ de raad stelt een gebruikersgroep uit zijn midden in. 
 
Bundelnr.  5A Mededelingen van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht 
Wethouder:  Van Balveren (loco-burgemeester) 
Onderwerp:  Prins van Oranje bezoekt Dorpshuis Varsselder-Veldhunten 
 
Bundelnr. 5B Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen (bundel 19 april 2012) 
Besluit raad: 
■ voor kennisgeving aangenomen 
 
Bundelnr. 9C Ingekomen Stukken uit bundel 19 april 2012 
Besluit raad: 
■ conform voorstellen: 
■ zonder debat vastgesteld. 
 
Bundelnr. 5C Ingekomen Stukken uit bundel 10 mei 2012 
Besluit raad: 
■ conform voorstellen: 
■ vastgesteld met aandacht in debat voor brief B.1. uit bundel 10 mei 2012. 
  
Ongenummerd. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22-03-2012 
Besluit raad: 
■ ongewijzigd (conform concept) vastgesteld 
 
Ongenummerd. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19-04-2012 
Besluit raad: 
■ ongewijzigd (conform concept) vastgesteld 
 
Bundelnr. 9D Vragenhalfuur 
Besluit raad: 
■ aangemeld: Hakvoort (CDA) 
■ onderwerp: Schadecliam betreffende Huntenpop 2010 en toekomstige claims als gevolg 
van vergunde festiviteiten (Festivaart). 
■ de vragen zijn door wethouder Van Balveren, in zijn hoedanigheid als loco-burgemeester, 
beantwoord. 
 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:50 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 21 juni 2012. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
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