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Besluitenlijst 
 

Van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 21-06-2012  in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig: J.P.M. Alberse, burgemeester 
 M..B.J. Looman, plv. 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 
 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  
 M. Hettinga, CDA 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  

 Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
 H.J.T. Schenning, PvdA 
 Mw. S. Schoppers, PvdA 
 Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
 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 (vanaf 20.20 uur) 
 Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 
  
Met kennisgeving afwezig: L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
  
 
 
Opening om 20:00 uur 
 
Vaststellen agenda 
■ Het agendapunt “Bundelnr. 6. herstructurering/revitalisering Akkermansweide Terborg” 
wordt aangehouden voor behandeling op de raadsrotonde van 26 juni 2012 en 
raadsvergadering van 28 juni 2012. Fractieleden zullen hun vragen zo spoedig mogelijk per 
email indienen.  
■ De agenda voor deze vergadering wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld, als 
volgt:  
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Toelating fractieassistenten Yannick Jorna en Gijs van de Beek (PvdA) 
De fractie PvdA heeft  Yannick Jorna respectievelijk Gijs van de Beek voorgedragen voor 
benoeming tot fractieassistent.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld om Yannick Jorna en Gijs van de Beek toe te laten als 
fractieassistent. 
De geloofsbrieven zijn voorafgaand aan deze vergadering onderzocht door: Frank Aaldering, 
Anita Ermers en Rigo Heldoorn. 
Advies commissie onderzoek geloofsbrieven: 
Yannick Jorna en Gijs van de Beek toelaten als fractieassistenten. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
Yannick Jorna en Gijs van de Beek leggen de verklaring en belofte af.  
  
Beëindiging tijdelijk raadslidmaatschap Erik Schiev en (Lokaal Belang) i.v.m. terugkeer 
na ziekteverlof van raadslid Gülden Siner-Sir.   
De burgemeester bedankt Erik Schieven en verwelkomt Gülden Siner-Sir. 
 
Bundelnr. 1. Deelname Achterhoekse Groene Energiema atschappij (AGEM)  
In de Achterhoek hebben we de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De Achterhoekse 
Groene Energie Maatschappij is een middel om dit te bereiken. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM; 
2. In te stemmen met participatie in de AGEM coöperatie en met de contributie van de 

Oude IJsselstreek voor het startkapitaal voor de AGEM van € 119.640,00 (verspreid over 
5 jaar). 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 2. Bestemmingsplan Kom Terborg   
Dit bestemmingsplan is een actualisatie van alle bestaande bestemmingsplannen voor 
Terborg. Ook wordt in dit bestemmingsplan een kleine uitbreiding voor het bedrijf Lovink 
planologisch geregeld. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen “Kom Terborg 2011”; 
2. In te stemmen met de nota zienswijzen “Kom Terborg 2011”; 
3. Het bestemmingsplan “Kom Terborg 2011” gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het 

bestand NL.IMRO.1509.BP000074-VA01; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen: suggesties van fracties aan college voor verlengen van de termijn van 1 
naar 5 jaar (verborgen contingenten) worden meegenomen bij voorstel dat over een jaar 
naar de raad komt. 
 
Bundelnr. 3. Bestemmingsplan Partiële herziening bu itengebied diverse percelen 2012 
Het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening buitengebied diverse percelen 2012”  
voorziet in aanpassing van de bestemming van een 70- tal individuele percelen in de 
oorspronkelijke plangebieden Buitengebied Wisch en Buitengebied Gendringen. Het betreft 
voor het merendeel  aanpassing van agrarische bouwpercelen, wijziging van agrarische en 
enkele bedrijfsbestemmingen  in woonbestemmingen,  actualisering van 
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woonbestemmingen, opneming en aanpassing van enkele recreatieve bestemmingen en 
aanpassing van enkele agrarische en andere bedrijfsbestemmingen voor vestiging van 
andere in het buitengebied passende bedrijvigheid. De ter inzage legging heeft aanleiding 
gegeven om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:  
1. In te stemmen met de Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan "Partiële 

herziening buitengebied diverse percelen 2012"; 
2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan “Partiële herziening 

buitengebied diverse percelen 2012"; 
3. Het bestemmingsplan "Partiële herziening buitengebied diverse percelen 2012" gewijzigd 

vast te stellen; 
4. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
■ toezegging: het college onderzoekt of het elektronisch indienen van zienswijzen 
opengesteld kan worden.   
 
Bundelnr. 4 Bestemmingsplan Buitengebied locatie En tinkweg 3 Varsseveld 
(bestemmingsplanwijziging in het kader van het VAB beleid) 
Dit plan wijzigt de agrarische bestemming van dit perceel in de bestemming wonen. Tevens  
maakt het de bouw van een  nieuwe woning mogelijk  op dit perceel  ter verevening van de 
sloop van de overige bedrijfsbebouwing in het kader van het VAB beleid en splitsing van de 
bestaande bedrijfswoning in 2 woningen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen, gericht op het ontwerp-bestemmingsplan 

Buitengebied, locatie Entinkweg 3 Varsseveld. 
2. Het bestemmingsplan  Buitengebied, locatie Entinkweg 3 Varsseveld, gewijzigd vast te 

stellen, zoals vervat in het GML-bestand  NL.IMRO.1509.BP000086-VA01. 
3. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 5. Eindafrekening bouw- en ontwikkelingsk osten van de Brede school met 
gymzaal binnen het Kulturhus De Rietborgh en exploi tatie van het plangebied 
‘Rietborghschool’en ‘Wienwaarden/Bosboomsttraat’in Terborg 
In augustus 2010 is het Kulturhus “De Rietborgh” in Terborg in gebruik genomen. Na een 
langjarig en complex ontwikkeltraject heeft in 2011 een inhoudelijke procesevaluatie 
plaatsgevonden. Kaders voor de samenwerking binnen het BredeSchoolNetwerk, beheer- en 
exploitatiestructuren zijn uitgewerkt, de dagelijkse verantwoording is overgedragen zodat de 
eindafrekening wordt vastgesteld en de dekking voor de overschrijding wordt aangewezen. 
Wegens het gemis van een bijdrage uit de grondexploitatie worden extra kapitaallasten 
gedekt uit de investeringsruimte. Voor de vrijkomende locaties van de voormalige 
Rietborghschool en de Wienwaarden (gymzaal) wordt voor de herinrichting een 
kostenbegroting vastgesteld. Omdat hier geen woningen meer worden gebouwd geeft dit 
een nadelig resultaat dat wordt gedekt uit de (verlies)voorziening Woonvisie. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De overschrijding van de beschikbare kredieten met € 51.857,68 te dekken uit de reserve 

“onderwijshuisvesting brede school”; 
2. De extra kapitaallasten wegens gemis van een bijdrage van € 900.000,-- uit de 

grondexploitatie te dekken uit onvoorzien voor 2012 en vanaf 2013 te dekken uit de 
beschikbare investeringsruimte;   
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3. In te stemmen met herinrichting van het terrein van de voormalige Rietborghschool 
overeenkomstig het (concept)inrichtingsplan. 

4. In te stemmen met het voorstel een grondcomplex “Rietborghschool/Wienwaarden”  te 
openen, de bijbehorende exploitatiebegroting vast te stellen, en het exploitatieverlies van 
dit grondcomplex voor een bedrag van € 95.000,-- ten laste te brengen van de 
“(verlies)voorziening woonvisie”. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
■ aangenomen 
■ verworpen: amendement Van der Meer (D66) en Steentjes (CDA) met 10 stemmen voor 
en 16 stemmen tegen. 
■ opmerkingen: CDA en D66 wel akkoord met lid 1, 3 en 4 
 
Bundelnr. 7 Jaarstukken Regio Achterhoek  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het accountantsverslag van de Jaarrekening Regio Achterhoek 

2011; 
2. In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2013-2016 van Regio Achterhoek. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 8. Jaarstukken GGD Gelre IJssel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel (de portefeuille-

houder volksgezondheid) mee te geven in te stemmen met de (concept)programma-
begroting GGD Gelre-IJssel 2013. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 9. Jaarstukken Veiligheidsregio Noord- en  Oost Gelderland  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de primitieve begroting 2013 en de 1e wijziging van de begroting van 

de VNOG; 
2. Uw nadere zienswijze te sturen naar de VNOG; 
3. De raad te informeren over uw kanttekeningen en te vragen haar zienswijze op de 

begroting 2013 kenbaar te maken; 
4. Onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur mee te geven in te stemmen met de 

jaarrekening en het jaarverslag 2011; 
5. De jaarrekening en het jaarverslag ter kennis brengen aan de raad; 
6. De VNOG te informeren over de zienswijze van de raad. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 10. Jaarstukken Recreatieschap Achterhoek  Liemers 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011; 
2. In te stemmen met de concept-Jaarrekening 2011; 
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3. In te stemmen met de concept-Begroting 2013 met uitzondering van de voorgestelde 
indexering van de bijdrage. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 14. Jaarstukken Wedeo 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het jaarverslag en het sociaal jaarverslag 2011 en de voorjaarsbegroting 2013 van 

Wedeo, ter kennisgeving aan te nemen; 
2. Aan de afgevaardigde in het AB Wedeo mee te geven, in te stemmen met het jaarverslag 

2011 en een onttrekking aan de Reserve Bedrijfsrisico Wedeo ter hoogte van het nadelig 
resultaat 2011, groot € 267.000,=; 

3. Aan afgevaardigde in het AB Wedeo met betrekking tot de voorjaarsbegroting 2013 mee 
te geven, dat er aangestuurd moet worden op een sluitende begroting waarbij alle opties, 
rekening houdend met slecht weer scenario’s, open gehouden moeten worden. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen: D66 wel akkoord met lid 1 en 2 uit het voorstel, niet met lid 3. 
 
Bundelnr. 15. Subsidieaanvraag kunstgrasvoetbalveld  voor GWVV uit Varsselder  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Stichting De Buitenham (i.o.) voor de realisatie van één kunstgrasveld een subsidie toe te 

kennen van maximaal € 290.175,--. 
2. Op het 3e speelveld van GWVV geen woningbouw te realiseren. 
Het kunstgrasveld wordt geprivatiseerd middels een recht van opstal. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen: D66 wel akkoord met lid 1 uit het voorstel, niet met lid 2. 
 
Bundelnr. 16. Bestemmingsplan Lichtenberg, locatie Korenweg-Lichtenbergseweg 
Reeënstraat Silvolde 
Er is een bestemmingsplan opgesteld, dat het mogelijk maakt om 12 grondgebonden 
woningen te realiseren op de hoek Korenweg-Lichtenbergseweg te Silvolde. Tevens bevat 
het een planologische regeling voor de multifunctionele accommodatie aan de Korenweg te 
Silvolde en een “uit te werken” woonbestemming om in de toekomst woningbouw mogelijk te 
maken op de locatie van de inmiddels gesloopte seniorenwoningen aan de Reeënstraat.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Vast te stellen het bestemmingsplan "Lichtenberg, locatie Korenweg – Lichtenbergseweg 

- Reeënstraat, Silvolde", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000088-VA01. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 17. Bestemmingsplan Kom Silvolde, partiël e herziening 
Terborgseweg/Berkenlaan  
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Dit bestemmingsplan is een actualisatie van de bestaande situatie, met als uitzondering dat 
de bestaande geluidscontour (ten behoeve van het bedrijf Lovink) is gewijzigd. Zie hiervoor 
ook Bundelnr. 2 “Bestemmingsplan Kom Terborg”. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de ambtshalve wijziging “Kom Silvolde, partiële herziening 

Terborgseweg Berkenlaan”;  
2. Het bestemmingsplan “Kom Silvolde, partiële herziening Terborgseweg Berkenlaan” 

gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000095-VA01; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 18. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Halseweg 3 Westendorp 
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 2 grondgebonden woningen te realiseren aan 
de Halseweg 3 in Westendorp. In het kader van het VAB-beleid is op 7 december 2010 
besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek ter verevening van de sloop van de 
overige agrarische bedrijfsbebouwing op dat perceel. Er wordt een nieuwe woning 
gerealiseerd en een bedrijfsgebouw wordt verbouwd tot woning. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locatie Halseweg 3 Westendorp” ongewijzigd vast 

te stellen. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 19. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Keurhorsterweg 3 Sinderen 
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een opslagloods te realiseren op het perceel 
aan de Keurhosterweg 3 in Sinderen. Bij besluit van 1 maart 2011 heeft het college besloten 
om medewerking te verlenen aan het verzoek om het bedrijf Autobedrijf Westerveld in 
Sinderen eenmalig uit te laten breiden. De ruimtelijke ontwikkeling heeft betrekking op het 
realiseren van een bedrijfsgebouw ten behoeve van opslag van winterbanden van ca. 250 
m². Tevens speelt gebrek aan parkeerruimte overdag. In het partiële bestemmingsplan is het 
aantal toegestane bebouwde vierkante meters verhoogt naar 1950 m² en is de voorheen 
agrarische bestemming ten noorden van het plangebied gewijzigd in de bestemming “Bedrijf” 
zodat daar ruimte ontstaat om overdag de auto’s te parkeren. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locatie Keurhorsterweg 3 Sinderen” ongewijzigd 

vast te stellen. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 20. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Rabelingstraat 12 Silvolde 
Dit plan wijzigt de agrarische bestemming van dit perceel in de bestemming Wonen. Tevens  
maakt het de bouw van een  nieuwe woning en verbouw een van de bestaande agrarische 
bedrijfsgebouwen tot woning mogelijk.  Dit, ter verevening van de sloop van de overige 
agrarische bedrijfsbebouwing op dat perceel, in het kader van het beleid voor vrijkomende 
(agrarische) bebouwing in het buitengebied. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
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1. Het bestemmingsplan  “ Buitengebied, locatie Rabelingstraat 12 Silvolde “, zoals vervat in 
het GML- bestand  NL.IMRO.BP000077.VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 21. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Vicarisweg 33 Varsselder 
(bestemmingsplanwijziging in het kader van het VAB beleid) 
Dit plan wijzigt de agrarische bestemming van dit perceel in de bestemming Wonen. Tevens  
maakt het de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk. Dit, ter verevening van de sloop van de 
agrarische bedrijfsbebouwing op dat perceel, in het kader van het beleid voor vrijkomende 
(agrarische) bebouwing in het buitengebied. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan  “Buitengebied, locatie Vicarisweg 33 Varsselder “, zoals vervat in 

het GML-bestand NL.IMRO.1509.BP000081-VA01, ongewijzigd vast te stellen. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 22. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Meesterijweg 9 Etten 
(bestemmingsplanwijziging in het kader van het VAB beleid) 
Dit plan wijzigt de agrarische bestemming van dat perceel Meesterweg 9 in de bestemming 
Wonen en  maakt op dat perceel de bouw van 3 nieuwe woningen mogelijk.  Dit, ter 
verevening van de sloop van de eerste bedrijfswoning en  de overige agrarische 
bedrijfsbebouwing met uitzondering van de te handhaven tweede bedrijfswoning  op het 
perceel Meesterijweg 8 te Etten. Dit  in het kader van maatwerktoepassing van het beleid 
voor vrijkomende (agrarische) bebouwing in het buitengebied. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan  “Buitengebied, locatie Meesterijweg 9 Etten”, zoals vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.1509.BP000079-VA01, ongewijzigd vast te stellen; 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ besluit genomen (zonder beraad) in afwezigheid van B.W.J. Steentjes, CDA 
 
Bundelnr. 23. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  locaties Ulftseweg 8 
Gendringen en Vlakkeeweg 2 Varsseveld 
(bestemmingsplanwijziging in het kader van het VAB beleid) 
Dit plan wijzigt de woonbestemming van het perceel Ulftseweg 8 in een agrarische 
bestemming en de agrarische bestemming van het perceel Vlakkeeweg 2 in de 
bestemmingen wonen en natuur. Dit laatste ter verevening van de sloop van de woning en 
de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Ulftseweg 8. Dit  in het kader van 
maatwerktoepassing van het beleid voor vrijkomende (agrarische) bebouwing in het 
buitengebied. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locaties Ulftseweg 8 Gendringen en Vlakkeeweg 2 

Varsseveld”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1509.BP000089-VA01, gewijzigd 
vast te stellen; 

2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
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Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 24. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie  Omsteg 4 Gendringen 
(bestemmingsplanwijziging in het kader van het VAB beleid) 
Het plan wijzigt de agrarische bestemming van het perceel Omsteg 4 Gendringen in de 
bestemming Wonen. Tevens  maakt het de bouw van een nieuwe woning en verbouw van de 
bestaande agrarische bedrijfsgebouwen tot woning mogelijk. Dit, ter verevening van de sloop 
van de overige agrarische bedrijfsbebouwing op dat perceel, in het kader van het beleid voor 
vrijkomende (agrarische) bebouwing in het buitengebied. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locatie Omsteg 4 Gendringen”, zoals vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.1509.BP000095-VA01, ongewijzigd vast te stellen; 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 25. Gebiedsontwikkeling en herziening bes temmingsplan Ulft Noord -  
voorbereidingskrediet 
De burgemeester legt uit dat het gaat om (1) het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet ter grootte van € 250.000,00 ten behoeve van gebiedsontwikkeling en 
(2) herziening van het bestemmingsplan Ulft Noord. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 250.000,-. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 26A. Mededelingen van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht 
De burgemeester geeft informatie over de stand van zaken m.b.t. het plan voor een 
onderzoek naar samenvoeging van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek, 
waarbij een informatiememo wordt uitgereikt. 
 
Bundelnr. 26B Stukken inzake gemeenschappelijke reg elingen en externe 
vertegenwoordigingen 
Besluit raad: 
■ voor kennisgeving aangenomen 
 
Bundelnr. 26C Ingekomen Stukken 
Besluit raad: 
■ conform voorstellen: 
■ vastgesteld 
■ opmerkingen: n.a.v. 12ink08689 vraagt fractie D66 de burgers te betrekken bij het proces. 
  
Bundelnr. 26D Vaststelling besluitenlijst raadsverg adering d.d. 10 mei 2012 
Besluit raad: 
■ ongewijzigd (conform concept) vastgesteld 
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Bundelnr. 26E Vragenhalfuur 
Besluit raad: 
■ aangemeld: Vossers (Lokaal Belang) 
■ onderwerp: spoorweg afsluitingen 
■ Wethouder Van Balveren: Prorail wil (in het kader van de veiligheid) zo veel mogelijk 
overgangen eruit halen. Dit staat echter los van sluiting van onderhandelingen over sluiting 
van beveiligde overgangen aan de Masselinklaan.  
 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.33 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  


