
 

 

 
 
 

Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 21 maart 2013 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 
 H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS  

 M. Hettinga, CDA 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  

 L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
 Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
 H.T.J. 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  
 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 mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 

Wethouder J.W. Haverdil, PvdA 
 
Afwezig:  Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 
 Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 

  
 
Opening om 20.00 uur 



 

 

  
Bundelnr.  1 Startnotitie afvalbeleidsplan 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
In te stemmen met de voorgestelde stappen in het beleidsproces van de startnotitie afvalbeleidsplan. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ met in beraadslaging gewisselde notie dat Oude IJsselstreek voor eigen gemeente het beleid zal 
vastsellen. 
 
Bundelnr. 2 Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein vast te stellen 
Besluit raad:  
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
 
Bundelnr. 3 Analysedocument Transformatie jeugdzorg Achterhoek 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het analysedocument ‘Transformatie jeugdzorg Achterhoek’ vast te stellen. 
Besluit raad:  
■ zonder hoofdelijke voorstel; 
■ zonder hoofdelijke stemming; 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
 
Bundelnr. 5 Notitie algemeen, preventief basisniveau van maatschappelijke ondersteuning 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De notie algemeen preventief basisniveau van maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. 
Besluit raad:  
■ zonder hoofdelijke voorstel; 
■ zonder hoofdelijke stemming; 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ motie Gemeentelijk armoedebeleid v.d. Meer/Schoppers aangehouden door indieners.\ 
 Toezegging: college zal de raad een overzicht aanbieden van het in bestaand beleid verweven 

armoedebeleid, daarna bezien de indieners belang van de motie opnieuw. 
 
Bundelnr. 6 Verordening, beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning 2013 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013’ vast te stellen 
Besluit raad:  
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen/toezeggingen: 
 a. college zal jaarlijks in september de raad verslag doen over resultaten van en klachten over de 

 maatschappelijke ondersteuning; 
 b. college zal raad nog antwoorden over de noodzaak van twee formulieren en afwijzing op 

 meldformulier; 
 c. college zal raad informeren over benodigde budget bij eventuele uitvoering van de op  

 3 november 2011 aangehouden motie-Menke inzake de bijstandsnorm. 



 

 

 
Bundelnr. 7A Mededelingen en stukken van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht 
■ voor kennisgeving aangenomen (incl. ter vergadering uitgereikte collegememo ‘informatie over 
integratie taken van het Recreatieschap Achterhoek Liemers van 19-3-2013). 
 
Bundelnr. 7B Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen 
Besluit raad: 
■ voor kennisgeving aangenomen. 
 
Bundelnr. 7C Ingekomen stukken 
Besluit raad: 
■ categorie B en C voor kennisgeving aangenomen 
■ categorie D voor kennisgeving aangenomen  resp. rotondeverslag zwembaden 4-2-2012 
vastgesteld. 
 
Bundelnr. 7D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2013  
Besluit raad: 
■ conform concept 
■ vastgesteld 
 
Bundelnr. 7E Vragenhalfuur 
1. Memo DRU projecten (D66) 
2. Stand van zaken afslag A3 Netterden (D66) 
3. Stand van zaken dorpshuis Heelweg (D66) 
4. Reactie artikel Lentediner De Gelderlander/opmerking minister Kamp (PvdA) 
1. toezegging college: informatiememo exploitatie-opzet SSP-hal volgt na zomervakantie; 
 overzicht experimenten SSP-hal afgelopen jaar volgt binnen één maand. 
2.  Toelichting afslag A3 Netterden: voor kennisgeving aangenomen 
3.  Toelichting stand van zaken dorpshuis Heelweg voor kennisgeving aangenomen 
4. Reactie artikel Lentediner De Gelderlander/opmerking minister Kamp over dubbelspoor 
 Achterhoek: gezamenlijke reactie Achterhoekse wethouders mobiliteit  volgt. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
25 april 2013. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 



 

 

 
 
 


