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Besluitenlijst 
 

Van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 28-06-2012 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig: J.P.M. Alberse, burgemeester 
 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 
 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 
 B.W.J. Steentjes, 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: L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
 M. Tekinerdogan, CDA 
 J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
 
 
  
 
 
Opening om 20:00 uur 
 
Vaststellen agenda 
■ Het agendapunt Gewijzigde SISA bijdrage Brede Doel Uitkering (BDU) Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) 2009 en 2010 wordt behandeld na het agendapunt 
Herstructurering/revitalisering Akkermansweide Terborg. De agendapunten Jaarrekening 
2011, Eerste bestuursrapportage 2012, Voorjaarsnota 2012 worden gecombineerd 
behandeld. 
■ De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld als volgt: 
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Bundelnr. 6. Herstructurering en revitalisering Akkermansweide Terborg 2012-201 
Doel is een kwaliteitsimpuls voor Akkermansweide in Terborg, zowel in ruimtelijk als 
economisch opzicht. Het bedrijventerrein krijgt een onderscheidend karakter ten opzichte 
van doorsnee algemene gemengde bedrijventerreinen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. het herstructurering- en revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Akkermansweide in 

Terborg vast te stellen en uit te voeren; 
2. de volgende financieringsgrondslag hiervoor vast te stellen: 

1. een bedrag van € 400.000,00 onttrekken aan het Revitaliseringsfonds; 
2. een bedrag van € 240.000,00 onttrekken aan het Bufferfonds Rioleringen; 

3. in de investeringslijsten 2014 en 2015 een bedrag opnemen van € 500.000,00 resp.  
€ 600.000,00. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ met 21 stemmen voor 3 stemmen tegen (D66 tegen) 
■ aangenomen 
■ Aantekening CDA-fractie: deze fractie spreekt t.a.v. beslispunt 3 uit dat zij zich daar niet 
aan bindt en dit punt slechts als een intentie-uitspraak ziet. 
 
 
Bundelnr. Ongenummerd. Gewijzigde SISA bijdrage Brede Doel Uitkering (BDU) 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 2009 en 2010  
Voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontving de gemeente van 2008 
t/m 2011 de Brede Doel Uitkering. Jaarlijks werd over de besteding daarvan verantwoording 
afgelegd in de Sisa-bijlagen bij de jaarrekening. Niet alle bestedingen werden verantwoord. 
Om te voorkomen dat de gemeente geconfronteerd wordt met terugbetaling aan het Rijk 
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de onderrapportage in de voorgaande jaren 
te repareren door de Sisa bijlagen van 2009 en 2010 te herzien.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
4. De aangepaste Sisa-bijlagen 2009 en 2010 inzake de regeling Brede Doel Uitkering 

Centrum voor Jeugd en Gezin vast te stellen.In te stemmen met de inhoudelijke lijn van 
de AGEM; 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 11. Jaarrekening 2011  
De programmarekening en het programmaverslag van 2011 van de gemeente Oude 
IJsselstreek ligt voor ter vaststelling. De accountant heeft een oordeel over de jaarrekening 
gegeven en een controleverklaring met een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid; 
tevens een oordeel met een beperking voor de rechtmatigheid in verband met het interne 
inkoopbeleid. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De jaarstukken 2011 vast te stellen; 
2. Het resultaat 2011 € 420.431 toe te voegen aan de algemene reserve; 
3. De bestemmingsreserve ‘Achtergestelde lening Vitens’ op te heffen en het saldo 

à € 1.844.280 toe te voegen aan de algemene reserve; 
4. De bestemmingsreserve ‘Bodemsanering openbare werken’ op te heffen en het saldo 

à € 7.578 toe te voegen aan de algemene reserve; 
5.  De ‘voorziening PMO en risico-inventarisatie’ naar een bestemmingsreserve om te 

zetten. 
Besluit raad: 
■ Jaarrekening 2011 
■ zonder hoofdelijke stemming 
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■ met 21 stemmen voor 3 stemmen tegen (D66 tegen) 
■ vastgesteld 
 
Bundelnr. 12. Eerste Bestuursrapportage 2012 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening Gemeente Oude IJsselstreek 
wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2012. In deze 
bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per 
programma, aangevuld met een rapportage per programma. Daarnaast worden in de 
bijlagen opgenomen de raadsscorekaart, de stand van zaken van de maatregelen, de 
afwijkingen op de exploitatiebudgetten en de stand van zaken investeringen .  
De gemeenteraad wordt voorgesteld:  
1. De Eerste Bestuursrapportage  2012 vast te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Bundelnr. 13 Voorjaarsnota 2012 
De voorjaarsnota is de aanzet voor het nieuwe begrotingsjaar. Er wordt niet alleen één jaar 
vooruitgekeken, maar 2,5 jaar. Met de Voorjaarsnota 2012 heeft de gemeenteraad een 
instrument om het college kaders, richtlijnen en doelstellingen mee te geven bij het opstellen 
van de nieuwe (meerjaren)begroting 2013-2016. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de Voorjaarsnota  2012. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D66 tegen)  
■ aangenomen 
■ met inachtneming van het besprokene 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 24.00 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 30 augustus 2012. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 


