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Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 4 juli 2013 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig  J.P.M. Alberse, burgemeester 
 J. van Urk, raadsgriffier 
 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 
  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 
  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 (om 23:40 uur de vergadering verlaten) 
 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 
 Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 
 
Afwezig:  Raadslid H.A.M. van Groningen, PvdA 
 Raadslid H.T.J. Schenning, PvdA 
 Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 
  

  
 
Opening om 20.00 uur 
 
Vaststelling agenda 
VVD heeft niet ingestemd met de agenda omdat zij op basis van het voorliggende raadsvoorstel 
Herstelplan Borchuus geen overleg hebben kunnen plegen. 
 
Jaarrekening 2012 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Wij vragen u in te stemmen met het volgende:  
1. De totale jaarrekening 2012;  
2. Het resultaat 2012 €  101.611 toevoegen aan de algemene reserve;  
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3. Het restant van de bestemmingsreserve ‘Archeologie’ opheffen en saldo à € 15.151 
toevoegen aan de algemene reserve;  

4. Een deel van de vrijgevallen gelden vanuit de ‘voorziening gemeentelijke objecten’ á € 
430.895 omzetten naar een bestemmingsreserve;  

5. De consequenties van de afwikkeling van de regionale woonvisie verwerken in deze 
jaarrekening.  

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 22 stemmen voor 3 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor; D66 tegen. 
■ bij dit besluit zijn 2 amendementen in stemming gebracht, zie hieronder. 
 
Amendement (1) bij Jaarrekening 2012 

Onderwerp: bestemmingsreserve “sociaal hervormen” 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener: H.C.J. Canter Cremers 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2013 

besluit 

 

- de Algemene Reserve van € 21.141.335,-- zoals vermeld op pag. 19 van de 

Jaarrekening 2012 

 

te verminderen met 

 

- een bedrag van € 740.000,-- en met dit bedrag een bestemmingsreserve “sociaal 

hervormen” in te stellen. 

 

Toelichting: 

Het bedrag van € 740.000 is het bedrag, dat de gemeente in 2012 in totaliteit heeft 

overgehouden op de WMO. Door dit bedrag te oormerken is er tijdelijk extra geld om 

nieuwe zorgmaatregelen op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.  

 

Ondertekening: 

H.C.J. Canter Cremers 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 3 stemmen voor 22 stemmen tegen 
■ verworpen 
■ D66 voor; overige fracties tegen. 
 
Amendement (2) bij Jaarrekening 2012 

Onderwerp: bestemmingsreserve “Economische impuls” 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener: H.C.J. Canter Cremers 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2013 

besluit 

 

- de Algemene Reserve van € 21.141.335,-- zoals vermeld op pag. 19 van de 

Jaarrekening 2012 

 

te verminderen met 

 

- een bedrag van € 5.000.000,-- en met dit bedrag een bestemmingsreserve 

“economische impuls” in te stellen waarmee subsidies kunnen worden verstrekt voor 
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bouw gerelateerde aanpassingen aan het bestaande woningen op het gebied van 

isolatie, energiebesparing en levensloopbestendig maken. 

 

Toelichting: 

De bouw in de regio is in crisis. Tegelijk heeft de gemeente ambitieuze 

klimaatdoelstellingen en zal het aantal senioren in de gemeente sterk toenemen tot circa 

40% van de inwoners. Met het vormen van deze bestemmingsreserve trekken we €5 

miljoen uit voor subsidies die aanpassingen aan bestaande woningen stimuleren. Het 

doel ervan is de bestaande woningvoorraad energiezuiniger en levensloopbestendig te 

maken en tegelijk de bouw en de economie in de gemeente en regio te stimuleren. Door 

de maatregel kunnen circa 2000 woningen in de gemeente worden aangepakt, waarmee 

een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de 

gemeente. Tegelijk kan het ervoor zorgen dat de werkgelegenheid van naar schatting 

400 bouwvakkers in de gemeente en regio behouden blijft. 

 

Ondertekening: 

H.C.J. Canter Cremers 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 3 stemmen voor 22 stemmen tegen 
■ verworpen 
■ D66 voor; overige fracties tegen. 

 

Eerste Bestuursrapportage (Berap) 2013 
In de Berap wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per programma uit 
de programmabegroting 2013, aangevuld met een rapportage per programma. 
In de 1e Berap vinden we afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De 1e berap 2013 vast te stellen; 
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 22 stemmen voor 3 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor; D66 tegen. 
 

Bestek aanbesteding accountantsdiensten 
In 2009 heeft er een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de jaarlijkse 
accountantscontrole van de jaarrekening. Naar aanleiding van deze aanbesteding heeft de 
gemeente een vierjarig contract afgesloten met Ernst & Young Accountants. Na afloop van 
de controle van de jaarrekening 2012, dus in de zomer van 2013, loopt dit contract met Ernst 
& Young Accountants af. 
In de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft de raad besloten om een 
aanbestedingsprocedure voor de controle van de jaarrekeningen 2013-2015 te starten. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Vaststellen van de offerteaanvraag accountantsdiensten 
2. Instemmen met het uitnodigen van vier marktpartijen: Deloitte, Ernst & Young, PwC en 

Baker Tilly Berk 
3. Instemmen met ambtelijke beoordeling van de offertes 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 



 

Pagina 4 van 7 

Voorjaarsnota 
Het college heeft de Voorjaarsnota 2013 geschreven. In deze nota heeft het college de 
hoofdlijnen van het door haar voorgestane beleid voor de komende tijd geschetst. De 
programmabegroting 2014-2017 wordt, op basis van de prioriteiten die de gemeenteraad 
aan de hand van deze voorjaarsnota stelt, vormgegeven.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1.  In te stemmen met de Voorjaarsnota 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 22 stemmen voor 3 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor; D66 tegen. 
■ bij dit besluit is een amendement in stemming gebracht, zie hieronder. 
 

Amendement bij Voorjaarsnota 2013 

Onderwerp: Toevoegingen aan Voorjaarsnota 2013 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener: H.C.J. Canter Cremers 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2013 

besluit 

 

- aan de voorjaarsnota 2013 de volgende voorstellen ter uitwerking door het college in 

de begroting 2014 toe te voegen 

1. Een extern onderzoek naar de kwantiteit en de kwaliteit van het ambtelijk 

apparaat o.a. door middel van een benchmark met vergelijkbare gemeenten. 

2. Het opstellen van beheersplan voor het onderhoud van de wegen zodanig dat  het 

gemiddelde basis niveau van een zes in de gemeente weer wordt gehaald. 

3. Het verminderen van de bezuiniging op de zwembaden tot €400.000,-- zodat alle 

drie de huidige zwembaden in de gemeente open kunnen blijven en de 

bezuiniging op het schoolzwemmen kan worden teruggedraaid. 

4. Het ontwikkelen van een plan voor het verbeteren van het landschap in de 

gemeente, met oa als element het stimuleren van de terugkeer van de 

authentieke Achterhoekse hagen langs wegen in het buitengebied. 

5. Het veiligstellen van de expertise van Fidessa als bijdrage aan het wijkgericht 

werken 

6. Het verlagen van de ambities op het gehele dru complex en het maximaal 

verminderen van de gemeentelijke betrokkenheid en uitgaven eraan met een 

doelstelling van een minimale bezuiniging hierop van €700.000,-- structureel. 

7. Het onderzoeken van de mogelijkheden van het stimuleren van de woningbouw 

via het uitgeven van kavels in erfpacht. 

 

Toelichting: 

Zie de woordvoering eerste termijn van D66 OIJ 

 

Ondertekening: 

H.C.J. Canter Cremers 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 3 stemmen voor 22 stemmen tegen  
■ verworpen 
■ D66 voor; overige fractie tegen. 

 

Bundelnr. 4A: Evaluatie regionale woonvisie Achterhoek 2010-2010 
Op 20 januari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale woonvisie 
Achterhoek 2010-2020. Een van de afspraken uit deze visie is dat de gemaakte afspraken 
eens per twee jaar worden geëvalueerd. Ter voorbereiding op deze evaluatie is een 
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regionaal woonwensen en leefbaarheidsonderzoek uitgevoegd. Dit onderzoek, tezamen met 
de jaarlijkse woonmonitor en een actuele beschrijving van de huidige situatie op de 
(regionale)woningmarkt heeft geleid tot de evaluatie notitie. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de “Evaluatie regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020”. 
2. Met zeven gemeenten gezamenlijk een nieuwe regionale Woonagenda 2015-2025 voor 

te bereiden. De stuurgroep regiovisie wonen coördineert de voorbereiding. 
3. Conclusies en aanbevelingen uit “Evaluatie regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020” 

mee te nemen als bouwsteen voor de regionale Woonagenda 2025.  
4. De regionale Woonagenda 2025 in 2014 ter behandeling aan te bieden aan de nieuwe 

gemeenteraad. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
■ bij dit besluit is een motie in stemming gebracht, zie hieronder. 
 

Motie bij Evaluatie regionale woonvisie Achterhoek 2010-2010  
Onderwerp: stimulering woningmarkt 
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 
Indiener(s):  A.H.M. Menke (PvdA) 
   G. Vossers (Lokaal Belang GVS) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2013, 
 
Gelezen de (locale) consequenties van de regionale woonvisie, het terugbrengen of zelfs stopzetten 
van woningbouwplannen in projecten;  
Overweegt dat woningbouw kan worden gestimuleerd door creatieve maatregelen, zoals: 
- aanpassing van de grondprijzen, mogelijk ‘om niet’ overdragen of in gebruik geven; 
- erfpachtconstructies; 
- startersleningen en duurzaamheidsleningen; 
- uitgestelde betalingen van koopsommen; 
- toestaan van ‘maatwerk’ bij afwijkende wensen; 
- etc. etc. 
 
Roept het college op:  
- om bovenstaand lijstje aan te vullen; 
- de consequenties van de maatregelen te onderzoeken; 
- de consequenties (bij de raad) in beeld te brengen; 
- de maatregelen waar mogelijk te gebruiken om daarmee; 
- de woningmarkt te stimuleren; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening: 
A.H.M. Menke    G. Vossers 
(PvdA)     (Lokaal Belang GVS) 
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 22 stemmen voor 3 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ Lokaal Belang, CDA, PvdA en VVD voor; D66 tegen. 

 

Herstelplan Borchuus 
De gemeente gaat actief bijdragen aan het behoud van het Borchuus in Varsseveld.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 



 

Pagina 6 van 7 

1. De gemeente gaat actief bijdragen aan het behoud van het Borchuus. Naast een 
garant/borgstelling van € 450.000 betekent dit een bijdrage van ca € 486.000. Als volgt 
opgebouwd: 

2. Instemmen met een garantstelling van € 450.000. 
3. Instemmen met het verstrekken van een aanvullende subsidie voor de 

investeringskosten van € 288.546. 
4. Instemmen met het tegen een symbolisch bedrag (€ 250,-- per jaar) ter beschikking 

stellen van de grond aan het Borchuus (gekapitaliseerd ter waarde van € 136.500). De 
reeds betaalde bedragen ter waarde van circa  € 11.000 terug te betalen.  

5. Af te zien van een bijdrage aan het parkeerfonds (ter waarde van € 51.000). 
6. Na deze bijdragen afzien van verdere financiële ondersteuning van het Borchuus. 
 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met 23 stemmen voor 2 stemmen tegen  
■ aangenomen 
■ Lokaal Belang, CDA, PvdA en D66 voor; VVD tegen (voorstel voor VVD niet rijp voor behandeling). 

 
Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging tijdelijk wethouder 
Aan wethouder Wybe Rijnsaardt, die al enige tijd ziek is, is per 2 juli 2013 verlof verleend. De 
gemeentewet maakt het mogelijk dat een wethouder ziekteverlof krijgt en dat de 
gemeenteraad hem tijdelijk vervangt. Daardoor blijft het College van Burgemeester & 
Wethouders op sterkte. De vervangingsperiode loopt tot en met 21 oktober. Daarna is 
wettelijk twee keer verlenging mogelijk. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennisnemen van het ziekteverlof dat het College van B&W per 2 juli 2013 heeft 

verleend aan wethouder de heer W.E.N. Rijnsaardt. 
2. 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. Overgaan tot de benoeming van een vervangende wethouder voor een periode van 16 

weken. 
Door de fractie van Lokaal Belang wordt hiervoor voorgesteld de heer J.H.M. 
Finkenflügel. 

Besluit raad: 
Beslispunten 1 & 2: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen  
■ aangenomen 
Raadslid M. Tekinerdogan, CDA heeft om 23:40 uur, voor de stemming, de vergadering verlaten 
Beslispunt 3, na schriftelijke stemming: 
■ 24 raadsleden aanwezig 
■ 24 ingeleverde stembriefjes  
■ 22 stemmen op Finkenflügel 
■ 2 blanco stemmen 
■ aldus de heer J.H.M. Finkenflügel benoemd tot tijdelijk wethouder t/m 21 oktober 2013 (zie besluit). 
De fractie van Lokaal Belang maakt bekend dat de heer L.G. Kuster is benoemd tot fractievoorzitter. 
Jan Finkenflügel heeft de verklaring en belofte afgelegd. 
 

Toelating en beëdiging raadslid Erik Schieven 
Door de benoeming van tijdelijk wethouder Finkenflügel is een raadszetel vrijgekomen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld Erik Schieven toe te laten als lid van de gemeenteraad.  
De geloofsbrieven zijn tijdens een korte schorsing onderzocht door:  
Anita Ermers, Rigo Heldoorn en Hans Bruins.  
Advies commissie onderzoek geloofsbrieven: Schieven toelaten. 
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Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
Erik Schieven heeft de verklaring en belofte afgelegd. 
 
 

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

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

Ingekomen stukken 
Besluit raad: 
■ categorie A en C conform voorstel 
■ categorie B en D voor kennisgeving aangenomen 
■ raadslid Ermers vraagt om toelichting bij ingekomen stuk B6: Jaarverslag en activiteitenverslag over 

2012 van St. DRU Cultuurfabriek 
■ toezegging van het college: de raad krijgt inzicht- en op gemeentepagina wordt gepubliceerd een 

specificatie van wat de directe en indirecte kosten zijn van diverse projecten, waaronder de DRU 
Cultuurfabriek. 

 

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2013 
Besluit raad: 
■ conform concept 
■ vastgesteld 
 

Bundelnr. 16E: Vragenhalfuur 
Aangemeld:  
Lokaal Belang en CDA: Biovergistingsinstallatie 
Besluit raad: 
■ wegens tijdgebrek is dit agendapunt is op 27 juni 2013 aangehouden 
■ de voor die vergadering aangemelde vragen van D66 zijn op 28 juni 2013 schriftelijk (art. 47 RvO) 
ingediend 
■ de vragen van Lokaal Belang en CDA zijn voor deze vergadering ingediend en door wethouder 
Haverdil per mail beantwoord aan de vragenstellers 
■ de overige fracties hebben in de raadsvergadering een kopie van de vragen en antwoorden 
ontvangen 
■ aanvullende vragen van Lokaal Belang en CDA zijn door wethouder Haverdil in dit vragenhalfuur 
beantwoord. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 00:13 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
19 september 2013. 
 
de griffier       de voorzitter 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  


