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Besluitenlijst

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 30 mei 2013 in de Drufabriek te Ulft.

Aanwezig J.P.M. Alberse, burgemeester
M.B.J. Looman, plv. raadsgriffier
Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA
H. Bruins, VVD
H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS
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
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 mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD
Wethouder J.W. Haverdil, PvdA

Afwezig: Raadslid F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS
Raadslid Ö. Delioglu, PvdA
Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS
Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS

Opening om 20.00 uur
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Bundelnr. 3: Vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark ’t Isselt Ulft
In verband met de actualisatie van bestemmingsplannen is een ontwerp-bestemmingsplan
opgesteld voor het gebied van recreatiepark ’t Isselt.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Over de ingekomen zienswijzen te beslissen conform het voorstel ter zake in bijlage 1

“Nota zienswijzen bestemmingsplan Recreatiepark ’t Isselt Ulft”;
2. Het bestemmingsplan “Recreatiepark ’t Isselt Ulft” gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 5: Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg
Het voorbereidingsbesluit heeft een beschermende werking waardoor het mogelijk is
ongewenste ontwikkelingen in het betreffende gebied tegen te gaan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gedeelten van het centrum

van Terborg. Een en ander zoals aangegeven op de bij dit voorstel behorende tekening.
2. De datum van inwerkingtreding voor het besluit te bepalen op 12 juni 2013.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 2: Jaarstukken Regio Achterhoek
Op 3 juli  2013 zal het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek haar programmabegroting
2014 vaststellen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de concept programmabegroting 2014 van Regio Achterhoek.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 7: Jaarstukken Stadsbank Oost Nederland (SON)
Op 27 juni 2013 zal het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland haar
jaarrekening 2012 en begroting 2014 vaststellen.
De gemeenterad wordt voorgesteld:
1. Het jaarverslag 2012 en de begroting 2014 van de SON voor kennisgeving aan te

nemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven, in te

stemmen met de jaarrekening 2012.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven, in te

stemmen met de begroting 2014.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
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Bundelnr. 8: Jaarstukken Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Op 26 juni 2013 zal het Algemeen Bestuur van de VNOG haar primitieve
programmabegroting 2014 vaststellen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Niet in te stemmen met de indexering van 2,5% voor het geharmoniseerde deel van de

begroting 2014 van de VNOG;
2. De VNOG mee te geven hiervoor uit te gaan van een indexering van 1,75%;
3. Haar zienswijze d.m.v. bijgaande brief kenbaar te maken aan de VNOG.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 9: Jaarstukken Wedeo
Op 26 juni 2013 zal het Algemeen Bestuur van de Wedeo haar jaarrekening 2012 en
begroting 2014 vaststellen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het jaarverslag 2012 en de begroting 2014 van de Wedeo voor kennisgeving aan te

nemen;
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo mee te geven, in te

stemmen met de jaarrekening 2012’;
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo mee te geven, in te

stemmen met de begroting 2014.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ tevens besloten zienswijze d.m.v. nagezonden brief kenbaar te maken aan Wedeo.

Bundelnr. 10: Jaarstukken Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Op 19 juni 2013 zal de begroting voor de jaren 2013 en 2014 van de ODA worden
vastgesteld.
De gemeente raad wordt voorgesteld:
1. Bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de ODA voor

2013 en 2014.
2. Het college de bijdrage aan de ODA voor 2014 in de voorjaarsnota en in de

ontwerpbegroting voor 2014 op te laten nemen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 11a: Ontmanteling Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL)
Het Algemeen bestuur van het RAL is voornemens dit samenwerkingsverband op te heffen
en de taken van het recreatieschap elders te beleggen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Onder de voorwaarde dat de door het RAL voor het fietspad Doesburg-Bocholt en

Engbergen toegezegde projectbijdragen beschikbaar blijven, in te stemmen met de
ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers
per 1 januari 2014 overeenkomstig het Integratie- en Ontmantelplan en de gemeentelijke
vertegenwoordiger in het bestuur van het RAL te machtigen overeenkomstig dit besluit te
handelen in het Algemeen Bestuur van het RAL;
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2. Te besluiten dat er geen reden is om wensen en bedenkingen ten aanzien van het
aandeelhouderschap in RGV tot tenminste 2016  ter kennis te brengen van het college.

3. Een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van het bedrag van de afkoopsom ad
€ 76.000,- voor de kosten van het toekomstig onderhoud en het beheer van de RAL-
paden.

Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ tevens besloten om géén bestemmingsreserve te vormen als gemeld onder beslispunt 3.

Motie:
Bezoldiging bestuurders Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) na opheffing RAL

Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde.
Indieners:
Menke, PvdA
Van de Wardt, CDA
Colenbrander, Lokaal Belang GVS
Heldoorn, D66

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 30 mei
2013;
overwegende dat:
• de gemeente Oude IJsselstreek bij de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek

Liemers (RAL) aandeelhouder wordt in de RGV Holding BV;
• de RGV Holding BV een BV is met alleen maar gemeenten als aandeelhouder;
nader overwegende dat:
• het bekend is dat de bestuursvoorzitter/directeur van het RGV een bezoldiging ver boven

de “Balkenende norm” ontvangt;
draagt het college op om:
• vanaf het moment dat de gemeente Oude IJsselstreek aandeelhouder is van de RGV

Holding BV, zich in te zetten voor een maatschappelijke aanvaardbare bezoldiging van
de bestuurder(s)/directie van de RGV Holding BV conform de “Balkenende norm” zoals in
de Wet Normering Topinkomens;

en gaat over tot de orde van de dag.
Besluit raad:
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen
■ aangenomen

Nazendstuk 11b: Jaarstukken RAL
De externe accountant heeft nog geen akkoordverklaring afgegeven over de jaarrekening
2012 van het RAL.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2012;
2. Onder de voorwaarde dat de akkoordverklaring door de externe accountant voor de

raadsbehandeling op 30 mei beschikbaar is, in te stemmen met de concept-Jaarrekening
2012 en zo niet, de concept-Jaarrekening 2012 voor kennisgeving aan te nemen;

3. In te stemmen met de begroting 2014 van het RAL, in het geval dat de ontmanteling en
integratie van het RAL geen doorgang vindt in het AB van het RAL op 24 juni 2013.

Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
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■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Bundelnr. 6: Aanbesteding accountant
Het contract met onze huidige accountant loopt af.
Het raadspresidium stelt de gemeenteraad voor een keuze te maken tussen:
1. verlenging van het contract met de huidige accountant, zodat de nieuwe gemeenteraad

na de raadsverkiezingen een aanbestedingsprocedure voor de controle van de
jaarrekeningen 2015-2018 kan starten; of

2. een aanbestedingsprocedure voor de controle van de jaarrekeningen 2013-2015 starten.
Besluit raad:
■ met 15 stemmen voor keuze 2 en 10 stemmen voor keuze 1 gekozen voor start
aanbestedingsprocedure

Bundelnr. 12A.: Mededelingen en stukken van het college in het kader van de actieve
informatieplicht
Aangemeld: geen mededelingen
Besluit raad:
■ voor kennisgeving aangenomen.

Bundelnr. 12B: Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe
vertegenwoordigingen
Besluit raad:
■ voor kennisgeving aangenomen.

Bundelnr. 12C: Ingekomen stukken
Besluit raad:
■ categorie A, C en Dconform voorstel
■ categorie B voor kennisgeving aangenomen:
met vraag D66 over nrs. 6 en 10, zie beeldverslag.
met vraag CDA over mr. 7, zie beeldverslag.

Bundelnr. 12D: Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2013
Besluit raad:
■ conform concept
■ vastgesteld

Bundelnr. 12E: Vragenhalfuur
Door het college zijn vragen beantwoord van:
- Colenbrander/Hofs en Canter Cremers over winkeltijden en koopzondagen;
- Canter Cremers over SSP hal/berichtgeving pers;
- Van der Meer-Schepers over Sensire;
- Van der Meer-Schepers over (Voorportaal) schuldhulpverlening
- Van der Meer-Schepers over communicatie dorpsraden/burgerinitiatieven
Antwoorden zijn vastgelegd in beeldverslag.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22:35 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van
27 juni 2013.

de griffier de voorzitter

J. van Urk J.P.M. Alberse


