
 
CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDES 14 en 21 november 2013 
 
Rotonde 14 november 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan en MER windpark Den Tol 
Toetsing zienswijzen 

Raadscyclus en 
volgnummer 

9 
Volgnr. 1 

Voorzitter v. Groningen 

Ambtelijk Testroet 

Conclusies + afspraken 
14 november 2013 

Er worden verhelderingsvragen gesteld over o.a. de eerder genomen besluiten, 
verkeersveiligheid van de Netterdensestraat, planschade, draagvlak, 
participatiemogelijkheden, invloed op het landschap, status aanvullende 
rapporten en de stand van zaken van het initiatief Papenkampseweg. Op de 
gestelde vragen wordt een antwoord gegeven, met uitzondering van de vraag 
over de eerdere besluiten en de verkeersveiligheid van de Netterdensestraat. 
Deze worden hierna beantwoord.  
De eerdere besluiten zijn opgenomen in paragraaf 3.25 van het MER. Hiernaar 
wordt kortheidshalve verwezen. Ten aanzien van de verkeersveiligheid van de 
Netterdensestraat is geen toezegging te vinden in de notulen van 2011. Nietemin 
is hieraan wel aandacht besteed in het bestemmingsplan in de paragraaf 5.1.2 
Externe veiligheid. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
 
Het agendapunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering als bespreekpunt. 
 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan Kom Silvolde, locaties Terborgseweg en Lichtenbergseweg 

Toetsing zienswijzen 

Raadscyclus en 
volgnummer 

9 
Volgnr. 2 

Voorzitter v. Groningen 

Ambtelijk Kleinrensink 

Conclusies + afspraken 
14 november 2013 

Wethouder Haverdil heeft verzocht om het bestemmingsplan niet te behandelen. Als het 
bestemmingsplan op deze manier wordt vastgesteld, wordt een lang juridisch traject 
verwacht. Er lijkt ruimte om tot een oplossing te komen, waardoor een juridisch traject 
aanzienlijk wordt verkleind en mogelijk voorkomen. De fracties kunnen er mee instemmen 
en zien het aangepaste bestemmingsplan in de aankomende maanden graag terug. 
Conclusie: Agendapunt van de raadsagenda afvoeren. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Tracéstudie rondweg Silvolde 

Oriënterende beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

9 
Volgnr. 3 

Voorzitter v. Groningen 

Ambtelijk Kippers 

Conclusies + afspraken 
14 november 2013 

• Samenspraak met belanghebbenden wordt opgepakt bij de start van projecten; 

• Er wordt een meer gedetailleerde planning opgesteld voor de Rondweg Silvolde; 

• De wegennetvisie wordt op een gemeentelijk overstijgend niveau bekeken. Er 
worden gesprekken ingepland met de Gemeente Aalten over de Rondweg 
Dinxperlo en de gemeenten Emmerich en Montferland over een mogelijke weg 
tussen de A3-afslag (Emmerich-Ost) en de N816 Ulft - ‘s-Heerenberg; 

• Voorbereiding van het verkeersbesluit ‘geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer’ 
voor spoorwegovergang Munstermanstraat gaat door; 

• Er wordt al gestreefd naar het weren van landbouwverkeer in de kernen. Het is 
de uitdaging om een oplossing te vinden voor doorgaand vrachtverkeer door de 
kernen.  

 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Drank en horecaverordening voor paracommerciële en commerciële horeca 
Politieke beraadslaging 

 



Raadscyclus en 
volgnummer 

9 
Volgnr. 4 

Voorzitter v. Groningen 

Ambtelijk Jansen 

Conclusies + afspraken 
14 november 2013 

Samenvatting raadsrotonde 14-11-2013: de Drank- en Horecaverordening 
Voorzitter Van Groningen opent de vergadering en geeft het woord aan de 
inspreker. Inspreker dhr. Hoefman uit zijn zorgen over de handhaving. Hij geeft 
aan dat het weinig zin heeft om regels te stellen die vervolgens niet gehandhaafd 
worden. Voorts stelt dhr. Hoefman kritische vragen bij de verstrekte subsidie aan 
het Borchuus. Dit is echter een kwestie die losstaat van de Drank- en 
Horecaverordening. Van Dijk (D’66) betoogt dat de Achterhoek een 
alcoholcultuur kent. Hij had daarom meer nadruk op het terrein van 
alcoholmatiging willen terugzien. Tevens wordt gevraagd waarom de 
ontheffingsbepaling is opgenomen in artikel 2 lid 3 en wat deze bepaling inhoudt. 
Hofs (Lokaal Belang) vraagt zich af met wie er in het voorstadium overleg is 
geweest. Met andere woorden zijn alle paracommerciële en commerciële horeca 
uitgenodigd voor de brainstormsessie? Ze heeft vernomen dat sommige 
verenigingen niet uitgenodigd zijn en dat betreurt ze. Tot slot vraagt ze of e.e.a. 
ook weer teruggekoppeld is naar alle belanghebbenden. Ook Rehé (VVD) en 
Schoppers (PvdA) willen graag meer helderheid over de handhaving. Schoppers 
prijst overigens het stuk zoals dat er nu ligt. Van de Wardt (CDA) ziet graag een 
lijst met de aanwezige paracommerciële en commerciële horeca op de 
brainstormsessie in juni. Ook vraagt hij zich af wat het handhavingsarrangement 
precies inhoudt. Tevens vraagt hij wat exact de ‘meerderheid’ was zoals 
verwoord in de toelichting bij artikel 2. Tot slot vraagt hij meer duidelijkheid over 
de ontheffing die op grond van artikel 3 lid 3 verleend kan worden. Is dat 1x, 3x 
of 10x per jaar? 
 
Portefeuillehouder Alberse geeft toe dat er de afgelopen periode weinig 
gehandhaafd is in de gemeente. Overigens – tevens ingaand op vraag van 
Rehee en Schoppers – legt de burgemeester uit dat de gemeenteraad op grond 
van artikel 35a DHW vóór 1 juli 2014 een handhavingsarrangement moet hebben 
vastgesteld. Collega-bestuurder Leppink (Montferland) heeft geopperd om dat 
regionaal op te pakken. De burgemeester legt aan Van Dijk uit dat de gemeente 
al jaren deelneemt aan het project alcoholmatiging Achterhoek. De gemeente zet 
zich dus wel degelijk in voor het alcoholmatigingsbeleid. Bokma (ambtenaar) legt 
uit aan Hofs dat niet alle commerciële en paracommerciële horeca zijn 
uitgenodigd, aangezien dat aantal de 200 overschrijdt. Gekozen is om een 
representatief deel uit te nodigen. Beloofd wordt om de bloemlezingen van deze 
bijeenkomsten naar de raad te sturen. Daarin zal ook de terugkoppeling naar de 
belanghebbende naar voren komen. Door toezending van de bloemlezingen 
zullen ook de vragen van Van de Wardt beantwoord worden. Alberse benadrukt 
overigens dat de meerderheid van de aanwezigen zich ook echt daadwerkelijk 
kon vinden in de gestelde schenktijden. De ontheffingsbepaling – in antwoord op 
Van Dijk – is opgenomen om bijvoorbeeld tennisverenigingen tegemoet te 
komen die vaak tot 00.30 uur doortennissen.  
 
Van de Wardt vraagt nogmaals om duidelijkheid over de ontheffingsbepaling van 
artikel 3 lid 3. Ook snijdt hij het onderwerp van de verhoging van de 
leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar aan. Het aantal drankketen zal stijgen, 
verwacht hij. Ook overige aanwezigen uiten hun zorg over de jeugd tot 18 jaar. 
Dit is echter een landelijk probleem. De commerciële horeca heeft al 
aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een controle op leeftijd bij de deur in 
plaats van bij de bar in het kader van de handhaafbaarheid. Van Dijk vraagt wat 
de waarde van het bestuursreglement is (artikel 4) en of er een boa is 
aangesteld. Heldoorn (D’66) zou graag in een later stadium nog eens van 
gedachte willen wisselen over de verhouding tussen participatiesamenleving en 
de spanning tussen de commerciële en paracommerciële horeca. Hij geeft aan 
dat de verordening weliswaar beleid vaststelt, maar hoe gaan we dat in onze 
Achterhoek uitvoeren? 



 
Jansen (behandelend ambtenaar) legt uit dat de ontheffingsbepaling van artikel 3 
lid 3 gebaseerd is op een discretionaire bevoegdheid die de burgemeester van 
de landelijke wetgever heeft gekregen. Er zal in onze gemeente strikt en 
incidenteel mee worden omgegaan. Daarom zijn er criteria/voorwaarden 
opgesteld voor verlening van deze ontheffing. Alberse haakt hier op in en geeft 
aan dat het bijvoorbeeld in het kader van de openbare orde wenselijk kan zijn om 
de ontheffing te verlenen. Alberse licht verder – in de richting van Van Dijk – toe 
dat wij een boa hebben voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. 
Daniels (boa Drank- en Horeca) is voor 0,5 fte beschikbaar en heeft haar 
papieren bijna binnen. Ook legt Alberse – richting Van Dijk – uit dat het 
bestuursreglement de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen 
benadrukt. Dit bevordert het zelfbewustzijn.  
Voorzitter Van Groningen sluit de vergadering en de verordening zal op 28 
november ter vaststelling aan de raad voorgelegd worden.  
 
 
 

 
Rotonde 21 november 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Regionaal Transitie Arrangement Jeugd 
Politieke beraadslaging 

Raadscyclus en 
volgnummer 

9 
Volgnr. 6 

Voorzitter Ermers-Mulder 

Ambtelijk Sikking 

Conclusies + afspraken 
21 november 2013 

Wethouder Sluiter gaf in haar inleiding nog twee aanvullingen op het voorliggende 
document: 
- Op p. 18 is beschreven dat wij maximaal 20% van het beschikbare budget willen 
besteden aan vraagontwikkeling en transformatie en de overige 80% aan de huidige 
aanbieders. Dit is omgedraaid naar maximaal 80% aan de huidige aanbieders en 
(minimaal) 20% aan vraagontwikkeling en transformatie.  
- Bij de notitie is een brief toegevoegd van de Branche Jeugdzorg Gelderland. De 
aandachtspunten in deze brief zijn door het college onderschreven en onder de aandacht 
gebracht bij de Transitiecommissie.  
 
In twee termijnen stellen de fracties vragen over- en vragen aandacht voor- thema’s als: 
- regionale samenwerking  
- lokaal (meerjaren)beleid 
- preventie en vernieuwing 
- financiële inzet 
- behoud kennis en expertise 
- de verhouding tot aanbieders 
 
Wethouder Sluiter benadrukt in haar beantwoording dat het transitiearrangement een 
eerste stap is, er moet nog veel uitgezocht en uitgewerkt worden zowel regionaal als 
lokaal. Dat is onderdeel van de in het arrangement, met gemeenten en aanbieders, 
gemaakte afspraken. Lokaal wordt gewerkt aan de kaderstelling voor het sociaal domein, 
deze moet inhoud geven aan de lokale uitwerking van niet alleen de Jeugdwet maar ook 
de andere decentralisaties. De kaderstelling wordt behandeld in de raadsvergadering in 
december. De benoemde thema’s zijn zowel regionaal als lokaal onderwerp van gesprek.  
 
Alle fracties geven aan voldoende informatie te hebben voor behandeling van de notitie in 
de raadsvergadering. Daarbij bestaat de behoefte om richting te geven aan de verdere 
uitwerking en vooral ook verder te kijken dan het overgangsjaar 2015.  
 

 
 



BIJLAGE BIJ VOLGNR. 4  DRANK- EN HORECAVERORDENING 
 
Memo 

Aan: de gemeenteraad 

Cc:  

Van: Annita Bokma 

Datum: 26 november 2013 

Kenmerk:  

Onderwerp: Aanvullende informatie ten behoeve van de behandeling Drank- en   
                       horecaverordening 

 
 
 
De drank- en horecaverordening ligt ter vaststelling voor aan de raad.  
 
In de raadsrotonde van 14 november is de verordening behandeld. Tijdens deze rotonde is gevraagd 
om aan te geven hoeveel ondernemers/verenigingen/stichtingen er uitgenodigd zijn voor de 
bijeenkomsten met de paracommerciële en de commerciële horeca 
 
Er is gekozen om per kern van de gemeente een aantal ondernemers/verenigingen/stichtingen uit te 
nodigen. De gemeente kent ruim 200 drank- en horecavergunningen, waardoor we niet iedereen 
konden uitnodigen.  
Voor de bijeenkomsten met de paracommerciële horeca en de commerciële horeca zijn per 
bijeenkomst respectievelijk 20 en 18 uitnodigingen op 7 juni 2013 uitgegaan. Vanuit de 
paracommerciële instellingen waren 11 genodigden aanwezig en vanuit de commerciële 4 
genodigden.  
Nadat we de 2 bijeenkomsten hebben gehouden is op 31 juli 2013 naar alle horeca onderstaande mail 
uitgegaan met de bloemlezingen. 
 
Beste heren, dames, 
  
Sinds 1 januari van dit jaar is de Drank- en Horecawet gewijzigd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 
toezicht op de naleving van de wet. In de nieuwe wet krijgen gemeenten de bevoegdheid én de verplichting om 
zelf regels op te stellen voor het verstrekken van alcohol. Deze regels zijn van belang voor iedereen die alcohol 
verstrekt, zoals cafés, supermarkten, verenigingen, stichtingen etc. Vóór 1 januari 2014 moeten we als gemeente 
in ieder geval een verordening hebben vastgesteld ter regulering van paracommercie, met als doel om zowel de 
horeca als de paracommercie op een verantwoorde manier tegemoet te komen.  
  
Nieuwe regels in de maak 
Wij vinden het belangrijk om te weten wat er op dit moment speelt bij de horeca, zowel commercieel als 
paracommercieel (verenigingen, stichtingen). U valt als stichting of vereniging onder de paracommerciele 
instellingen. In de gemeente Oude IJsselstreek hebben wij heel veel horecalokaliteiten (zowel commercieel 
als paracommercieel). Erg fijn, want daat staat voor plezier en gezelligheid. Om niet met 200 mensen tegelijk van 
gedachten te moeten wisselen, hebben wij er voor gekozen om vanuit iedere kern een aantal commerciele en 
paracommerciele horecainrichtingen uit te nodigen voor een bijeenkomst waarbij wij van gedachten hebben 
gewisseld om vanuit jullie achtergrond input te krijgen die we kunnen gebruiken bij het evenetueel opstellen van 
de Drank- en Horecaverordening. 
Er hebben in juni 2 brainstormsessies plaatsgevonden. Van die 2 brainstormsessies hebben wij een bloemlezing 
gemaakt. Omdat wij van mening zijn dat alle horecaondernemers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van de Drank- en horecaverordening, willen wij ook graag uw mening horen.  
  
Concept Drank- en Horecaverordening 
Er is een concept Drank- en Horecaverordening opgesteld. Deze conceptverordening hebben wij voor u 
bijgevoegd. In de conceptverordening zijn bijvoorbeeld regels gesteld voor tijdstippen waarop alcohol geschonken 
mag worden, maar ook over prijsacties bij het verstrekken van alcohol. Alcoholmatiging is een belangrijk punt van 
aandacht, maar wij willen ook voorkomen dat er oneerlijke concurrentie plaatsvindt.  
Wij vragen u om deze verordening en de bloemlezingen door te nemen en ons vóór 14 augustus 2013 een 
reactie te geven, als u nog op- en of aanmerkingen heeft. Eventuele reacties kunt u richten aan s.jansen@oude-
ijsselstreek.nl.  
   
Proces 



Evenetuele input wordt aan de bloemlezingen toegevoegd en meegenomen bij het advies aan het college. Het 
college gaat zich er uiterlijk 27 augustus 2013 over buigen. Het is daarna de bedoeling om de verordening in de 
maand september aan de raad voor te leggen.  
Is er meer behoefte aan input vanuit jullie kant of die van de gemeente, dan komen wij er uiteraard bij u op terug.  
  
We houden u van het vervolg op de hoogte.  

  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Annita Bokma 
 
 
 


