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Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 17 oktober 2013 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig  J.P.M. Alberse, burgemeester 
 M.B.J. Looman, plaatsvervangend raadsgriffier 
 Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
 F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
 H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66 
 G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS 
 Ö. Delioglu, PvdA 
 Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA  
 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, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS 
 Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
 H.T.J. Schenning, PvdA 
 G.W. Schieven, Lokaal Belang GVS 
 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 
 
Afwezig:  A.C. Rehé, VVD 
 
Voorts aanwezig:  Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 

Wethouder J.W. Haverdil, PvdA 
 Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 
 Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang GVS 
  
 
Opening om 20.00 uur  
 
Vaststelling agenda 
Aan de agenda wordt op verzoek van CDA en PvdA toegevoegd een motie over een niet op de 
agenda opgenomen onderwerp. De behandeling van de “motie schaliegas” vindt plaats nadat alle op 
de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.  
 

Volgnummer 1 Privatiseren veldonderhoud 
In de begroting is een taakstelling ten aanzien van het veldonderhoud van de voetbalvelden 
opgenomen. Om deze bezuiniging te realiseren is met de voetbalverenigingen gesproken 
welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dit heeft zowel plenair als individueel per vereniging 
plaatsgevonden. Naar aanleiding van de gesprekken met de verenigingen is een definitieve 
notitie gemaakt. 
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De gemeenteraad heeft bij amendement besloten: 
1. Kiezen voor het uitvoeren van optie A uit de notitie ‘privatiseren veldonderhoud 

voetbalvelden’.  
2. Proberen tot overeenstemming te komen met de voetbalverenigingen over welke, 

speelvelden/trainingsvelden (volgens de KNVB/VSG/VNG-norm), er m.i.v. 1 januari 2014 
niet meer door de gemeente worden onderhouden.  

3. Creëer tot 1 juli 2014 draagvlak bij de verenigingen voor een verdere uitvoering van de 
privatisering veldonderhoud.  

4. Het daadwerkelijke veldonderhoud op 1 juli 2014 overdragen aan de verenigingen.  
5. De financiële middelen uit de algemene reserve beschikbaar stellen voor de uitvoering 

van de privatisering van het veldonderhoud.  
6. Rapporteer periodiek aan de raad over de voortgang van het afstemmingstraject. 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen  
■ aangenomen met amendement (nr. 2) van Lokaal Belang, PvdA en VVD zoals hierboven 
omschreven 
■ amendement (nr. 1) van D66 en CDA is met 10 stemmen voor en 16 stemmen tegen 
verworpen 
 

Volgnummer 2 Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum 
Achterhoek Liemers (ECAL) 
Op 12 mei 2011 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met de 
Gemeenschappelijke Regeling 'Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011'. De regeling is 
in werking getreden per 1 juli 2011. 
Op 31 januari 2013 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met de eerste wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijziging had voornamelijk betrekking op de 
inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht. 
Nu ligt de tweede wijziging voor. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om diensten van het 
ECAL ook aan derden aan te bieden. Verder is een regeling opgenomen voor een 
bestuurswisseling binnen het algemeen bestuur voor het geval een lid afkomstig is uit een 
gemeente waar ten gevolge van een herindeling een tussentijdse gemeenteraadsverkiezing 
wordt gehouden. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
In te stemmen met de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 
Volgnummer 3 Definitieve gunning accountantsdiensten 
In juli is er bij vier marktpartijen een offerte aangevraagd voor de accountantsdiensten 2013-
2016. Tijdens een overleg op 19 september 2013 is de ambtelijke beoordeling van de 
ontvangen offertes met een delegatie van de fracties besproken en akkoord bevonden. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De accountantsdiensten 2013-2016 definitief te gunnen aan Deloitte Accountants BV. 
2. De teamleider Financiën & Inkoop informeert de raadsgriffier indien de kosten van 

meerwerk betreft accountantsdiensten meer dan € 5.000 bedragen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
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■ aangenomen 
 

Volgnummer 7 Voorbereidingsbesluit diverse locaties centrum Ulft 
In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen is een bestemmingsplan in 
voorbereiding voor het centrum van Ulft, dat begrensd wordt door het Dru-gebied, de Oude 
IJssel, de Bongersstraat, de Heggenseveld en de Debbeshoek. In dit gebied zijn enkele 
leegstaande winkelpanden gesitueerd, die buiten het kernwinkelgebied zijn gelegen, zoals 
dat bij het structuurplan “Centrum Ulft” in 2007 is vastgesteld. Met het oog op de huidige 
leegstand en het deels gebruik van deze detailhandelsbestemmingen voor andere 
doeleinden, is het gewenst de vinger aan de pols te houden om mogelijk ongewenste 
ontwikkelingen in relatie tot met name het kernwinkelgebied, te kunnen aanhouden.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Ir. 
 Sassenstraat 5-5A, 8-10, 20-20A-20B, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
 verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1509.VB030-VA01; 
2. Met het oog op de herontwikkeling van het centrum van Ulft, voor deze locaties te 
 verklaren, dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen. 
3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 24 oktober 2013. 
Besluit raad: 
■ beslispunten 1 en 2 conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
■ de datum van inwerkingtreding van dit besluit (beslispunt 3) is bepaald op 18 oktober 2013. 
 
Toelating Harm Harmsen (VVD) ) tot fractieassistent 
De fractie van de VVD heeft Harm Harmsen voorgedragen voor benoeming tot 
fractieassistent.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld om Harm Harmsen toe te laten als fractieassistent.   
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 

Volgnummer 4 Benoeming lid Rekenkamercommissie 
De heer Hans Bruins is geen lid meer van de gemeenteraad. De Verordening 
rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek regelt dat dit ook het einde van het 
lidmaatschap van de rekenkamercommissie betekent. 
Volgens de verordening bestaat de commissie uit 5 raadsleden. Formeel dient er voor de 
rest van de zittingsduur van de raad nog een nieuw lid benoemd te worden. Dit nieuwe lid 
dient te worden benoemd door de raad.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De heer André Rehé te benoemen als lid van de rekenkamercommissie. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
 

Volgnr. 5 (Her)benoeming en beëdiging tijdelijk wethouder 
Op 4 juli 2013 heeft de gemeenteraad Jan Finkenflügel benoemd tot vervangende wethouder 
voor een periode van zestien weken (t/m 21 oktober 2013) wegens ziekteverlof van 
wethouder Wybe Rijnsaardt. Helaas is wethouder Rijnsaardt nog niet voldoende hersteld van 
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zijn ziekte en niet in staat zijn werkzaamheden te hervatten. Wethouder Rijnsaardt heeft 
daarom op 17 september 2013 aan het College van B&W verzocht hem opnieuw verlof 
wegens ziekte te verlenen, omdat zijn herstel nog niet binnen acht weken te verwachten is. 
Het College van B&W heeft dit verlof per 22 oktober 2013 verleend. Dit opent voor de 
gemeenteraad de mogelijkheid opnieuw voor een periode van 16 weken een vervangende 
wethouder te benoemen. De fractie van Lokaal Belang vraagt de gemeenteraad van deze 
mogelijkheid gebruik te maken en stelt daarvoor de heer Finkenflügel voor. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het ziekteverlof dat het College van B&W per 22 oktober 2013 heeft 

verleend aan wethouder de heer W.E.N. Rijnsaardt. 
2. Te bepalen dat de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om met ingang van 

de verlofdatum voor een periode 16 weken een vervangende wethouder te benoemen. 
3. Over te gaan tot de (her)benoeming van een vervangende wethouder voor een periode 
 van 16 weken. Door de fractie van Lokaal Belang wordt hiervoor opnieuw voorgesteld de 
 heer J.H.M. Finkenflügel. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ met 23 stemmen voor, 2 stemmen blanco en 1 stem “Corine Sluiter”  
■ aangenomen 
 

Mededelingen en stukken van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
Besluit raad:  
■ voor kennisgeving aangenomen. 
 

Ingekomen stukken 
Besluit raad:  
■ categorie B + C conform voorstel vastgesteld, categorie D voor kennisgeving aangenomen. 
■ toezegging: raad ontvangt afschrift van reactie van college op ingekomen brief B6 van Chr. 
Muziekver. Jubal Varsseveld. 
 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
Indienders : CDA en PvdA 
Onderwerp : schaliegas 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 
2013, 
Constaterende dat;  

• De minister van economische zaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft gegeven 
over het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos naar de gevaren van schaliegasborin-
gen;  

• Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toe-
staan;  

• Het ministerie van ELI de Commissie voor de Milieueffectrapportage nog advies laat uit-
brengen over het rapport van Witteveen+Bos, waarvan de uitkomsten eerst worden ge-
deeld met de Tweede Kamer  

• minister Kamp 13 oktober 2013 stelt dat er een gerede kans blijft dat er in de toekomst 
(proef)boringen in de Achterhoek gaan plaatsvinden 

• dat het aanboren van een nieuwe fossiele energiebron haaks staat op de ambitie die 
deze regio in het Akkoord van Groenlo heeft vastgelegd op het gebied van duurzame 
energie.  

Overwegende dat;  

• de winning van schalie- en steenkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Oude IJsselstreek neergelegd in het Achterhoekse ‘Akkoord van Groenlo’; 
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• de winning van schalie- en steenkoolgas haaks staat op bovengenoemde 
duurzaamheidsbeleid aangezien deze onconventionele gassen fossiele energie is, die 
als zodanig de omslag naar hernieuwbare energie kan frustreren; 

• de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;  
• proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, 

bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;  
• de chemicaliën die bij huidige methoden van winning in de bodem worden gebracht, 

mogelijk ernstige effecten kunnen hebben voor het grondwater en er ook veiligheidsri-
sico’s zijn zoals bodemverzakking;  

• de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die 
nodig kan zijn voor een eventuele proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergun-
ning);  

• het in het kader van het onderzoek van belang is dat het ministerie van ELI op de hoogte 
is van de standpunten van de gemeentes in de gebieden waarvoor een opsporingsver-
gunning is of wordt aangevraagd;  

• de Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de wenselijk-
heid van schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de standpunten van lo-
kale overheden heeft gevraagd.  

Van mening dat;  

• de winning van schalie- en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit een standpunt 
vanuit de raad vraagt en niet alleen vanuit het college.  

Verklaart 

• de gemeente Oude IJsselstreek schaliegasvrij zodat dat er geen (proef)boringen naar 
schalie- en steenkoolgas binnen de gemeente mogen plaatsvinden; 

• (proef)boringen op andere plaatsen in de Achterhoek onwenselijk.  
• dat (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp is waar 

de gemeenteraad over dient te beslissen en besluit daarmee expliciet dat besluitvorming 
geen collegebevoegdheid is.  

Verzoekt het college 

• om dit standpunt kenbaar te maken aan de andere Achterhoekse gemeenten, de provin-
cie Gelderland, de Tweede Kamer en de minister. 

Ondertekening: 
A.G.M. Ermers-Mulder (CDA)  A.H.M. Menke (PvdA) 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ raadslid Aaldering (Lokaal Belang) stemt tegen met stemverklaring: “Kan mij niet vinden in 
genoemde overwegingen. Als er (op termijn) oplossingen worden gevonden voor de 
problemen van schaliegaswinning dan kunnen we er toch niet (meer) tegen zijn.” 
 

Vragenhalfuur 
Aangemeld: 
1. Anita Ermers-Mulder (CDA)  

onderwerp: schaliegas in de Achterhoek 
 Afwikkeling: Aanmelding teruggetrokken 
2. Frank Aaldering (Lokaal Belang)  

onderwerp: Sensire / thuishulp 
 Afwikkeling: Vooraf bij college ingediende vragen ingetrokken. 
3. Angélique van der Meer (D66) onderwerp: Sensire / Fidessa 
4. Peter van de Wardt (CDA) onderwerp: Sensire / gemeente   
Afwikkeling vragen sub 3 en 4: 
De vragen zijn namens het college door portefeuillehouder Finkenflügel beantwoord. 
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Toezegging: de raad ontvangt een afschrift van de brief van Maarten van Rixtel, raad van 
bestuur Sensire, d.d. 30-11-2012, onderwerp: gesprek 27 november jl., duurzame relatie 
Sensire en gemeente Oude IJsselstreek 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
28 november 2013. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  


