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Besluitenlijst
Van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 22-03-2012 in de Drufabriek te Ulft.
Aanwezig:

J.P.M. Alberse, voorzitter
J. van Urk, griffier
Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA
F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS
H. Bruins, VVD
H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66
Ö. Delioglu, PvdA
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA
H.A.M. van Groningen, PvdA
G.W.M. Hakvoort, CDA
E.H. Heldoorn, D66
H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS
M. Hettinga, CDA
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
H.J.T. Schenning, PvdA
Mw. S. Schoppers, PvdA
E. Schieven, Lokaal Belang GVS1
J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD
B.W.J. Steentjes, CDA
M. Tekinerdogan, CDA
Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS
G. Vossers, Lokaal Belang GVS
P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA
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
Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD

Met kennisgeving afwezig:

G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS
J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS

Opening
Vaststellen agenda
■ De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld
■ Verzoek van Delioglu (PvdA) mede namens Heldoorn (D66) voor extra agendapunt
“asielkinderen” wordt bij hoofdelijke stemming met 16 tegen en 9 voor verworpen.
Argument tegenstanders: geen lokale aangelegenheid. Fracties VVD, CDA en Lokaal
Belang tegen m.u.v. Hengeveld (Lokaal Belang).
Toelating en beëdiging tijdelijk raadslid Erik Schieven
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Raadslid Gülden Siner-Sir heeft wegens aanhoudende gezondheidsklachten opnieuw tijdelijk
ontslag aangevraagd. Het ontslag is verleend.
De gemeenteraad wordt voorgesteld Erik Schieven als haar vervanger voor een
aansluitende periode van 16 weken toe te laten tot de gemeenteraad.
De geloofsbrieven zijn voorafgaand aan deze vergadering onderzocht door: Frank Aaldering,
Anita Ermers en Hein van Groningen.
Advies commissie onderzoek geloofsbrieven:
Schieven toelaten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
Erik Schieven legt de verklaring en belofte af.
Toelating fractieassistent Saskia de Witte (D66)
De fractie van D66 heeft Saskia de Witte voorgedragen voor benoeming tot fractieassistent.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om Saskia de Witte toe te laten als fractieassistent.
De geloofsbrieven zijn voorafgaand aan deze vergadering onderzocht.
Advies commissie onderzoek geloofsbrieven:
De Witte toelaten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
Saskia de Witte legt de verklaring en belofte af.
Bundelnr. 1. Strategische uitgangspunten zero based budgeting (ZBB) /
toekomstbeeld gemeente
Op 9 februari heeft de raad gesproken over de uitgangspunten en toekomstbeeld in het
kader van de strategische heroriëntatie/zbb. Dit heeft geleid tot een aantal vragen en/of
opmerkingen. Dit is aanleiding geweest het raadsvoorstel en de bijgaande notitie op een
aantal punten aan te passen, resp. aan te vullen. De raad wordt nu voorgesteld in te
stemmen met deze uitgangspunten en het geschetste toekomstbeeld.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
In te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten voor zbb;
2.
In te stemmen met het geformuleerde toekomstbeeld.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen
■ aangenomen
■ CDA en D66 tegen; PvdA, Lokaal Belang en VVD voor.
Bundelnr. 2. ZBB – thema wijkgericht werken
Wijkgericht Werken is één van de thema’s die momenteel in het kader van zero based
budgetting wordt uitgewerkt. Op basis van de informerende raadsbijeenkomst over ZBB en
de oriënterende raadsrotonde over wijkgericht werken is een raadsvoorstel opgesteld. In het
raadsvoorstel wordt voorgesteld wijkgericht werken verder in te voeren en uit te werken.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Het gefaseerd verder invoeren en uitbouwen van het wijkgericht werken, samen met
de betrokken keten- partners.
2.
Het instrument ‘Lemon’ (leefbaarheidsmonitor) inzetten om 2 tot 4 jaarlijks de
leefbaarheid in onze gemeente te meten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen
■ aangenomen
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■ D66 tegen; Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor.
Bundelnr. 3. ZBB – thema kwaliteitsniveau openbare ruimte
Als uitvoering van het collegeprogramma “Doorzetten” is in het kader van de strategische
heroriëntatie een themanotitie kwaliteitsniveau openbare ruimte opgesteld. Deze notitie is op
9 februari oriënterend besproken in een raadsrotonde. De notitie is vervolgens enigszins
aangepast.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
In te stemmen met de volgende kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte:
- centra van alle kernen en de daarnaar toeleidende wegen: spic en span;
- de overige gebieden in de kernen: basisniveau;
- het buitengebied: basisniveau;
- mee te werken aan een hoger kwaliteitsniveau als ‘de buurt’ hierin wil participeren.
2.
In te stemmen met de voorgestelde beleidslijn met betrekking tot speelplaatsen.
3.
In te stemmen met de notitie kwaliteitsniveau openbare ruimte.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen
■ aangenomen
■ D66 en CDA tegen; Lokaal Belang, PvdA en VVD voor.
Bundelnr. 4. ZBB - thema handhaving en evenementen
Als uitvoering van het collegeprogramma “Doorzetten” is in het kader van de strategische
heroriëntatie een themanotitie Handhaving en evenementen opgesteld. Deze notitie is op 9
februari oriënterend besproken in een raadsrotonde. Op basis van deze bespreking is een
raadsvoorstel geschreven.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
In te stemmen met de hoofdlijnen ten aanzien van handhaving:
- Burgers en bedrijven nemen hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om
handhaving.
- De gemeente doet het minimale; alleen waartoe zij wettelijk verplicht is. De focus
ligt hierbij op veiligheid, milieu en volksgezondheid.
- Handhaving wordt zoveel mogelijk intergemeentelijk opgepakt.
- Een handhaver is geen adviseur.
2.
In te stemmen met de notitie: Zbb-heroriëntatie, nadere informatie m.b.t. handhaving,
alsmede met de memo Aanvullende informatie zbb-heroriëntatie handhaving van 20
februari 2012.
3.
In te stemmen met de hoofdlijnen ten aanzien van evenementen:
- De verantwoordelijkheid ligt bij evenementen zoveel mogelijk bij de organisatie.
- Grote evenementen krijgen een vergunning die voor vijf jaar geldt.
- Kleine evenementen hebben geen vergunning nodig maar vallen onder algemene
regels.
- De gemeente adviseert en regisseert bij evenementen.
4.
In te stemmen met de notitie: Zbb-heroriëntatie, nadere informatie m.b.t.
handhaving/toevoeging evenementen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen
■ aangenomen
■ D66 tegen; Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor.
Bundelnr. 5. Zero based budgeting thema onderwijs
Als uitvoering van het collegeprogramma “Doorzetten” is in het kader van de strategische
heroriëntatie een themanotitie Onderwijs opgesteld. Deze notitie is op 16 februari oriënterend
besproken in een raadsrotonde. Op basis van deze bespreking is een raadsvoorstel
geschreven.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
In te stemmen met:
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- de taakstellende bezuiniging op onderwijs;
- deze in eerste instantie zoeken in de budgetten voor peuterspeelzaalwerk en
onderwijsbegeleiding.
2.
In te stemmen met de notitie zbb heroriëntatie onderwijs.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen
■ aangenomen
■ D66 en CDA tegen; Lokaal Belang, PvdA en VVD voor.
Bundelnr. 6. Bestemmingsplan locatie Bongersstraat 241 – 245 Ulft
Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat het mogelijk maakt om 3 nieuwbouw
woningen te realiseren aan de Bongersstraat en het realiseren van een deel van de
fietsverbinding als onderdeel van het fietspad Doesburg-Bocholt. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter visie gelegen. Er zijn drie zienswijzen
ingediend. Deze geven geen aanleiding om het plan te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
1.
In te stemmen met de nota zienswijzen.
2.
Het bestemmingsplan Locatie Bongersstraat 241-245 Ulft vast te stellen.
3.
Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
Bundelnr. 7. Aanleg dorpsplein Etten
Dorpsbelangen Etten en diverse Ettense verenigingen hebben in augustus 2009 initiatief
genomen om de gemeente kenbaar te maken dat zij de wens hebben om een dorpsplein in
Etten aan te leggen ter hoogte van de Dorpsstraat – st. Lidwinastraat. Zij hebben een schets
gemaakt van het gewenste dorpsplein.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Investering van € 150.000,- voor aanleg van een dorpsplein in Etten (Dorpsstraat – st
Lidwinastraat) op investeringslijst 2013 op voorhand vast te stellen;
2.
De aanleg van het dorpsplein in 2012 te laten plaatsvinden.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ Burgemeester noemt raadsvoorstel voorbeeld voor nieuwe werkwijze gemeente samen
met burgers.
Bundelnr. 8. Beleidsplan openbare verlichting
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Instemmen met de volgende hoofdlijnen in beleid:
- Het verlengen van de technische levensduur van masten en armaturen;
- Het toepassen van energiezuinige lampen (long life)
- Het dimmen van verlichting;
- Waar mogelijk het verwijderen van verlichting (in het buitengebied);
- Het toepassen van actieve markering;
- Het toepassen van LED verlichting
2.
In te stemmen met het beleidsplan Openbare verlichting 2012 – 2016.
3.
Artikel 10 van de financiële verordening 212 gemeente Oude IJsselstreek
overeenkomstig aanpassen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
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Bundelnr. 10. Ontwikkeling terrein voormalig houthandel Het Anker Ulft
De gemeenteraad wordt gevraagd zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de
sanering en de werken voor de herontwikkeling van het plangebied van “Het Anker” in Ulft en
daarvoor een kosten- en opbrengstenbegroting vast te stellen en krediet te verlenen. Een
ernstige en dringende asbestverontreiniging op het terrein wordt dan gesaneerd. Het terrein
wordt ingericht als park en doet dienst als “stedelijk” uitloopgebied. Een fietspad wordt
aangelegd als onderdeel van de fietsverbinding Bocholt - Doesburg. Voor opstallen worden
mogelijkheden geboden voor hergebruik. Een parkeervoorziening wordt aangelegd die mede
dienst doet als parkeeroverloop voor het centrum. Ook laat de herontwikkeling ruimte voor
behoud van relicten uit de industriële historie van de houthandel. Met een kosten- en
opbrengstenbegroting, inclusief bijdragen uit een voorziening en als dotatie bestemde
winstneming, wordt voor de sanering en herinrichting een financieel kader vastgesteld.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Medewerking te verlenen aan de uitvoering van de sanering en de werken voor de
herontwikkeling van het plangebied van “Het Anker” in Ulft, daarvoor krediet
beschikbaar te stellen door een grondcomplex te openen en de daarbij behorende
exploitatiebegroting vast te stellen.
2.
Instemmen met een bijdrage van € 915.368,-- uit de verliesvoorziening "Woonvisie"
en met een dotatie van € 636.407,-- uit het grondcomplex van bedrijventerrein De
Rieze in Ulft als onderdelen van de bekostiging van de herontwikkeling van het
Anker.
3.
Een krediet van € 121.500,-- beschikbaar te stellen voor verbouw van de loods op het
terrein om deze geschikt te maken als verenigingsgebouw.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ beslispunten 1 en 2 aangenomen met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen
■ D66 tegen; Lokaal belang, CDA, PvdA en VVD voor
■ beslispunt 3 aangenomen met 16 stemmen voor en 8 stemmen tegen
■ Lokaal Belang, PvdA en VVD voor; CDA en D66 tegen
■ Opmerkingen: Bij beslispunt 3 heeft het lid Heldoorn de stemming verlaten vanwege een
persoonlijk belang. Ook aan de beraadslaging over het (hele) agendapunt nam hij niet
deel.
Bundelnr. 11. Bestemmingsplan Kom Bontebrug 2011
Het geldende bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Bontebrug moet worden
geactualiseerd. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat voornamelijk de huidige
situatie vastlegt. Verder is de mogelijkheid om een cafetaria te vestigen op het perceel
Bontebrug 190 meegenomen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter
visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze geeft aanleiding om het plan te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
In te stemmen met de nota zienswijzen.
2.
Het bestemmingsplan Kom Bontebrug 2011 gewijzigd vast te stellen.
3.
Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.
Besluit raad:
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ opmerkingen: In de toegezonden nota zienswijzen is een fout hersteld: er werd verwezen
naar een strook grond tussen de woningen Bontebrug 32 en 34 maar dat moet zijn
Bontebrug 30 en 32 (de situatietekening was correct).
Bundelnr. 12. Bestemmingsplan partiële herziening Berghseweg Varsselder
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 14
september 2011 in overweging gegeven het evenemententerrein, nabij het
gemeenschapshuis in Varsselder, opnieuw te regelen. Dit partiële plan voorziet daar in.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Het bestemmingsplan “Partiële herziening locatie Berghseweg, Varsselder” vast te
stellen.
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
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Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
Bundelnr. 13. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2012
De gemeente Oude IJsselstreek wil samen met 14 overige gemeenten een eensluidende
verordening voor de ondergrondse infrastructuur van elektronische kabels en leidingen
hebben. Het college stelt de raad voor deze aangepaste verordening vast te stellen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 (AVOI-UNOG) inclusief
toelichting) vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
Bundelnr. 14. Bekrachtiging begrotingswijziging Regio Achterhoek
In de begroting 2012 van Regio Achterhoek is een bezuiniging van € 0,03 per inwoner
opgenomen op de bijdrage aan Euregio Gronau-Enschede. Euregio heeft aangegeven deze
bezuiniging niet te willen honoreren. Volgens afspraak vloeit de reeds ingeboekte
bezuiniging vanuit de begroting van Regio Achterhoek daarom terug naar de gemeenten.
Dat gebeurt met deze 2e begrotingswijziging.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.
Instemmen met de 2e begrotingswijziging 2012 van Regio Achterhoek.
2.
Besluiten om Regio Achterhoek voor 2013 aan Euregio nogmaals een
bezuinigingsvoorstel voor de inwonerbijdrage te laten doen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
Bundelnr. 15A Mededelingen van het college in het kader van de actieve
informatieplicht
Onderwerp:
Voortgang gesprekken college – Comité Verontruste Burgers
Burgemeester: De gesprekken hebben partijen niet nader tot elkaar gebracht en worden
niet voortgezet; het college staat wel open voor een constructief vervolg en
werkt overigens mee aan de informatievoorziening waartoe gemeente
gehouden is.
Bundelnr. 15B Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe
vertegenwoordigingen
Besluit raad:
■ voor kennisgeving aangenomen
Bundelnr. 15C Ingekomen Stukken
Besluit raad:
■ conform voorstellen:
A-categorie: ■ ter advisering in handen van B&W gesteld
B-categorie: ■ ter afdoening in handen van B&W gesteld
C-categorie: ■ voor kennisgeving aangenomen
D-categorie: ■ voor kennisgeving aangenomen
Ongenummerd. Vaststelling notulen raadsvergadering d.d. 22-12-2011
Besluit raad:
■ conform concept vastgesteld met correctie t.a.v. pagina 13, Agendapunt Reikwijdte en
detailniveau Windmolenpark Den Tol.
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Oorspronkelijke tekst in concept verslag:
“De beoordeling van de planschade is aan de initiatiefnemer op wie de eventuele planschade
door de gemeente afgewenteld wordt. Dat geldt voor alle initiatieven van anderen waarbij
planschade opgenomen wordt.”
Gewijzigd in:
“Kosten voortvloeiend uit een eventuele toekenning van planschade worden door de
gemeente verhaald op de initiatiefnemer, die daar tevoren voor tekent. De beoordeling van
planschade geschiedt door een onafhankelijk bureau.”
Bundelnr. 12D Vragenhalfuur
Aangemeld: Aalbers-van Ham (CDA)
Onderwerp: Regiotaxi
■ de vragen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord.
Sluiting
De voorzitter sluit om 00.10 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare
vergadering van ___________________________ 2012.
de griffier

de voorzitter

J. van Urk

J.P.M. Alberse
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