
Agenda 

Voor de gemeenteraadsvergadering op donderdag 15 mei 2014 
(20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek – conferentiezaal)

1. Opening
Afmelding: Hengeveld (vakantie)

2. Vaststellen agenda

3. Afscheid wethouders

4. Verantwoording formateur en beschouwend debat verkiezingsuitslag en formatie
Conclusie: Op grond van artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet  stelt de raad de 
tijdsbestedingsnorm vast op 1.0 voor ieder van de vier te benoemen wethouders. 

5. Ondertekening werkakkoord

6. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Voor alle te onderzoeken geloofsbrieven (wethouders, raadsleden en fractieassistenten): 
John haverdil, Angélique van der Meer en Cécile Sloots hebben vanmiddag om 16:00 uur de 
geloofsbrieven onderzocht.

7. Benoeming wethouders
- instellen stembureau, voorstel: Ton Menke, Hayo Canter Cremers en Jos Sluiter
- 1e voordracht door fracties 
- 2e voordracht door fracties 
- 3e voordracht door fracties 
- 4e voordracht door fracties 
- Bevindingen van de geloofsbrievencommissie over de geloofsbrieven van de 

voorgedragen wethouders

Stemrondes:
Er is sprake van een open voordracht. De voorgedragen kandidaat stemt mee.
- stemronde 1 
- op het stembriefje “stemronde 1” schrijft u de naam van de kandidaat zonder verdere 

toevoegingen. Geldige stembriefjes zijn alleen stembriefjes die behoorlijk zijn 
ingevuld, dus niet:
- een blanco stembriefje
- een ondertekend stembriefje
- een stembriefje met meer dan één naam
- een stembriefje met een naam die niet is voorgedragen
- een stembriefje met een naam die niet voor die stemronde is 

voorgedragen
De benoeming is een feit bij een volstrekte meerderheid. Bij de bepaling van de 
meerderheid tellen de blanco stembriefjes niet mee.
Na elke stemronde vraagt de raadsvoorzitter of de benoemde kandidaat zijn benoeming 
aanvaardt. 



- Rapportage geloofsbrievencommissie over te benoemen wethouders

Zodra alle wethouders zijn benoemd leggen zij de eed of belofte af.

8. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuwe raadsleden in geval van 
aanvaarding wethoudersbenoeming door zittende raadsleden 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De benoemde heren Hiddinga, Colenbrander en Peters toe te laten tot de gemeenteraad.

Bevindingen van het stembureau over de geloofbrieven van de benoemde raadsleden.

Voor het CDA is een opvolger benoemd. Toelating en beëdiging zal plaatsvinden in de 
volgende raadsvergadering.  

9. Sluiting en direct aansluitend:

10. Opening met nieuwe presentielijst

11. Beëdiging fractieassistenten

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De voorgedragen fractieassistenten te benoemen, te weten:

Lokaal Belang (GVS):
Veltkamp, V. (Vera)  (v), wonende te Sinderen
Vreeman, H.J.H. (Herman)  (m), wonende te Gendringen
Looman, A.T.M. (Ton)  (m), wonende te Silvolde
Postma, P.B.M. (Peter)  (m), wonende te Netterden
Kock, B.H.L.M. (Barry)  (m), wonende te Etten
CDA:
Büchner, A.C.A. (Ton)  (m), wonende te Breedenbroek
SP:
Gemmink, M. (Maurits)  (m), wonende te Ulft
Kobus, G. (Gerhard) (m), wonende te Ulft
Wilke, H.J. (Harold) (m), wonende te Ulft
Kamphuis-Roes, J.M.H. (Annemiek)  (v), wonende te Ulft
van Schoorl, B.H.E. (Diana)  (v), wonende te Ulft
PvdA: 
Jorna, Y.H.J. (Yannick) (m), wonende te Gendringen
Epskamp, L.G.N.M. (Leo) (m), wonende te Terborg
Bannink, M. (Maureen) (v), wonende te Gendringen
Van de Groep, J.O. (Onno) (m), wonende te Silvolde
Tomberg, R.J. (Reinold) (m), wonende te Ulft
D66:
Kock, A.J.M. (Arno)  (m), wonende te Netterden
Smelt, C.J.A. (Karen)  (v), wonende te Silvolde
Bolk, R.J.H. (Robert)  (m), wonende te Silvolde
Van Dijk, M. (Ziko) (m), wonende te Silvolde
Messink, J.M. (Jorick)  (m), wonende te Ulft
VVD:
Harmsen, T.H. (Harm)  (m), wonende te Silvolde
Gaasbeek, M. (Martine)  (v), wonende te Varsseveld
Wissing-Kunst, F. (Floor)  (v), wonende te Terborg

Wegens vakantie is André Rehé (VVD) vanavond niet aanwezig. Hij zal in de volgende 
raadsvergadering worden beëdigd.



- Rapportage geloofsbrievencommissie over te laten fractieassistenten

Afleggen van de eed of de verklaring en belofte door fractieassistenten.

Overhandiging “Ficus Benjaminus”

12. Benoemen plaatsvervangend raadsvoorzitter
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Een plaatsvervangend raadsvoorzitter te benoemen.

Instellen stembureau: 
Voorgesteld wordt de heren Wildenbeest en Peters en mevrouw Ermers-Mulder.

Stemronde:
- op het stembriefje “stemronde …..” schrijft u de naam van een kandidaat zonder 

verdere toevoegingen. Geldige stembriefjes zijn alleen stembriefjes die behoorlijk zijn 
ingevuld, dus niet:
- een blanco stembriefje
- een ondertekend stembriefje
- een stembriefje met meer dan één naam
- een stembriefje met een naam die niet is voorgedragen
- een stembriefje met een naam die niet voor die stemronde is 

voorgedragen
De benoeming is een feit bij een volstrekte meerderheid. Bij de bepaling van de 
meerderheid tellen de blanco stembriefjes niet mee.
Na elke stemronde vraagt de raadsvoorzitter of de benoemde kandidaat zijn benoeming 
aanvaardt. 

13. Aanwijzen vertegenwoordigers in besturen/commissies externe 
vertegenwoordigingen 

14. Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg
De raad heeft op 30 mei 2013 een voorbereidingsbesluit genomen voor een gedeelte van het 
centrum van Terborg. Dit voorbereidingsbesluit loopt af op 12 juni 2014. Om ongewenste 
ontwikkelingen tegen te gaan en ter bescherming van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan is het nodig dat een nieuw voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld.
Het gaat hierbij om het gebied van het centrum van Terborg, dat omgrensd wordt door
- Aan de zuidzijde: het Gravenpad;
- Aan de oostzijde: het fietspad nabij het St. Jorisplein en de Doetinchemseweg;
- Aan de noordzijde: de bebouwing ten zuiden van de Walstraat;
- Aan de westzijde: de Hoofdstaat en de Laan van Wisch.

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 besluit behorende 
gewaarmerkte tekening en zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1509.VB031-
VA01;

2. De datum van inwerkingtreding van het besluit te bepalen op 12 juni 2014.



15. Jaarstukken Omgevingsdienst Achterhoek 
De gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Vanaf 1 april 2013 is de ODA van start gegaan. De 
ODA behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het 
omgevingsrecht (onderdeel milieu), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de omgevingsdienst Achterhoek 
gemeenten bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de gemeenteraad de 
jaarrekening, de wijziging op begroting en de ontwerpbegroting 2015 aangeboden. De 
gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze naar voren te brengen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
In te stemmen met de zienswijze over de toename van de gemeentelijke bijdrage, het 
inverdienen bij de gemeente, het inverdienen bij de ODA en de btw.

16. Mededelingen en informatiememo’s van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht

17. Vaststellen besluitenlijst 24 april 2014

18. Vragenhalfuur
Lokaal Belang Wildenbeest: roekenoverlast woonzorgpark Schuylenburg Silvolde

19. Sluiting
DRU biedt hapje aan, muntjes kreeg men al bij binnenkomst.


