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Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 15 mei 2014 in de Drufabriek te Ulft. 

 
Aanwezig  J.P.M. Alberse, burgemeester 
 J. van Urk, raadsgriffier 

G. van de Beek, PvdA 
J. Berens, SP 
H.C.J. Canter Cremers, D66 
Mw. J.M. Elstak, CDA 
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA 
J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS), tevens wethouder 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA, tevens wethouder 
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, PvdA 
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. G. Siner – Sir, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. C. Sloots-Helmink, VVD 
J.M.H.W. Sluiter, VVD 
M. Tekinerdoğan, CDA 
Mw. E.H.M. Versteeg, SP 
Mw. M.G.H. Verwaaijen – Roosendaal, Lokaal Belang (GVS) 
J.M.G.M. Vesters, SP 
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS) 
P. van de Wardt, CDA 

 J.P.T. Winters, CDA 
 
Afwezig:   H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS) 

G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 
 
Voorts aanwezig:  Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 

 Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang (GVS)  
 

Opening om 20:07 uur  
J. Berens (SP) legt een verklaring af n.a.v. publicaties in de Gelderlander. Dit was aanleiding 
voor een politiek debat. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Verantwoording formateur, beschouwend debat verkiezingsuitslag en formatie 
en ondertekening werkakkoord 
Besluit raad: 
■ Het door de formateur aangeboden werkakkoord “Zo zijn onze afspraken” is ondertekend 
door: Siner-Sir - Lokaal Belang (GVS), Ermers-Mulder – CDA, Berens – SP, Menke – PvdA. 
■ Aantekening Menke – PvdA: op voorwaarde financiële en juridische toets 
■ Op grond van artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet stelt de raad de tijdsbestedingsnorm 
vast op 1.0 voor ieder van vier te benoemen wethouders.  
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Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 
Voor de commissie voor alle te onderzoeken geloofsbrieven (wethouders, raadsleden en 
fractieassistenten) heeft de raad de volgende leden benoemd:  
John Haverdil, Angélique van der Meer (voorzitter) en Cécile Sloots. 
 

Instellen stembureau voor wethoudersbenoeming 
De raad benoemd de volgende leden:  
Ton Menke, Hayo Canter Cremers en Jos Sluiter 
 

Benoeming wethouders 
1e voordracht door Lokaal Belang (GVS): Bert Kuster  
2e voordracht door Lokaal Belang (GVS): Jan Finkenflügel 
3e voordracht door CDA: Peter van de Wardt 
4e voordracht door SP: Jelle Berens 
De geloofsbrievencommissie rapporteert over de geloofsbrieven van de voorgedragen 
wethouders: 
- de commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden; 
- gebleken is dat de voorgedragen wethouders aan alle in de Gemeentewet gestelde 

eisen voor benoeming voldoen; 
- tijdens het onderzoek naar de geloofsbrieven van de voorgedragen wethouders is 

door de commissie uitgebreid stilgestaan bij de vraag of er sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling, dan wel van onverenigbare betrekkingen. 

- ten aanzien van de heer Berends is verklaard: “dat hij na het afleggen van de eed 
geen directe of indirecte opdrachten van de gemeente Oude IJsselstreek of van de 
regio zal aannemen voor zijn eigen bedrijf. 

- ten aanzien van de heer Van de Wardt is het wat gecompliceerder. Hij heeft 
onbezoldigd verlof ontvangen met terugkeergarantie bij de Wedeo. En als beoogd 
portefeuillehouder voor Wedeo kan dit de schijn van belangenverstrengeling 
veroorzaken. Eerder was er een vergelijkbare vraag met betrekking tot de positie van 
een raadslid dat opdrachten uitvoert voor de gemeenschappelijke regeling Regio 
Achterhoek. Daar is toen na een juridisch onderzoek geconcludeerd – en aan het 
raadslid geadviseerd – om geen nadrukkelijke bemoeienis te hebben in 
beraadslagingen waar hij mogelijk een persoonlijk belang bij heeft. Meestemmen kan 
wel. Op basis van deze vaststelling wil de commissie u het volgende zeggen: Bij 
benoeming van de heer Van de Wardt als Wedeo-bestuurder namens Oude 
IJsselstreek, is het af te raden dat hij zich nadrukkelijk bemoeit met beraadslagingen 
ten aanzien van de rechtspositie van Wedeo-personeel. Op die momenten is aan te 
raden dat hij zich laat vervangen door zijn plaatsvervanger. Het is diffuus in hoeverre 
het begrip “rechtspositie van Wedeo-personeel” reikt: tot het uiterste doorgedacht zou 
dit elk punt kunnen betreffen dat raakt aan het functioneren van het Wedeo-
personeel. De commissie wil u dan ook adviseren dat de grens ligt bij ‘Een mogelijk 
persoonlijk belang van de heer Van de Wardt’. Bij twijfel zou daar per punt over 
kunnen worden geadviseerd door bijvoorbeeld de reguliere adviseurs van 
Burgemeester en Wethouders.” 

- de heer Van de Wardt reageert dat hij zich ambtelijk zal laten adviseren. 
Stemronde 1, voordracht Bert Kuster: 
■ 15 van de 23 uitgebrachte stemmen 
■ Bert Kuster neemt zijn benoeming aan 
Stemronde 2, voordracht Jan Finkenflügel: 
■ 17 van de 23 uitgebrachte stemmen 
■ Jan Finkenflügel neemt zijn benoeming aan 
Stemronde 3, voordracht Peter van de Wardt: 
■ 14 van de 23 uitgebrachte stemmen 
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■ Peter van de Wardt neemt zijn benoeming aan 
Stemronde 4, voordracht Jelle Berens: 
■ 14 van de 23 uitgebrachte stemmen 
■ Jelle Berens neemt zijn benoeming aan 
Afleggen eed of verklaring en belofte door benoemde wethouders 
■ 1 wethouder (dhr. Van de Wardt) legde de eed af 
■ 3 wethouders (de heren Kuster, Finkenflügel en Berens) legden de verklaring en belofte af 
Daarmee zijn de 4 wethouders (Kuster, Finkenflügel, Van de Wardt en Berens) geïnstalleerd. 
 
Installatie gemeenteraadsleden 
Door de wethoudersbenoeming van de 4 raadsleden zijn respectievelijke lijstopvolgers voor 
benoeming in aanmerking gekomen. 
De benoeming is onmiddellijk aangenomen door: 
Ben Hiddinga, Lokaal Belang (GVS) 
Theo Colenbrander, Lokaal Belang (GVS) 
Heini Peters, SP 
De raadszetel van het CDA is nog vacant. 
De geloofsbrievencommissie rapporteert over de geloofsbrieven van de benoemde 
raadsleden: 
De commissie heeft de geloofsbrieven ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze 
voldoen aan eisen van de Gemeentewet. Hierom adviseren wij de raad om de heer 
Colenbrander, de heer Hiddinga en de heer Peters toe te laten tot de raad. 
Afleggen eed of verklaring en belofte door nieuw benoemde en toegelaten 
gemeenteraadsleden 
■ 1 raadslid (dhr. Colenbrander) legde de eed af 
■ 2 raadsleden (de heren Hiddinga en Peters) legden de verklaring en belofte af 
Daarmee zijn de 3 raadsleden (Hiddinga, Colenbrander en Peters) geïnstalleerd. 
 
Sluiting 
 
Opening met nieuwe presentielijst: 
 
Aanwezig  J.P.M. Alberse, burgemeester 
 J. van Urk, raadsgriffier 

G. van de Beek, PvdA 
H.C.J. Canter Cremers, D66 
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. J.M. Elstak, CDA 
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA 
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
A.H.M. Menke, PvdA 
H.J.M. Peters, SP 
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. G. Siner – Sir, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. C. Sloots-Helmink, VVD 
J.M.H.W. Sluiter, VVD 
M. Tekinerdoğan, CDA 
Mw. E.H.M. Versteeg, SP 
Mw. M.G.H. Verwaaijen – Roosendaal, Lokaal Belang (GVS) 
J.M.G.M. Vesters, SP 
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS) 

 J.P.T. Winters, CDA 
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Afwezig:   H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS) 
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 

 
Vacature:  CDA raadslid 
 
Voorts aanwezig:  Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS) 

 Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS) 
  Wethouder P. van de Wardt, CDA  
  Wethouder J. Berens, SP 
 
 
Beëdiging fractieassistenten 
Rapportage geloofsbrievencommissie over te laten fractieassistenten: 
“De commissie heeft de geloofsbrieven ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat de 
benoemden voldoen aan alle in het reglement van Orde van de gemeenteraad gestelde 
eisen. Wel wil de commissie opmerken dat onder de benoemden zich 5 ZZP-ers  bevinden 
namelijk mevrouw Gaasbeek, de heer Vreeman, de heer Büchner, de heer Gemmink en de 
heer Kock.  
Er vanuit gaande dat deze personen en alle andere voorgedragen fractieassistenten zich 
realiseren, dat na de benoeming het niet wenselijk is om opdrachten direct of indirect van de 
gemeente aan te nemen, adviseren wij de raad om alle benoemde fractieassistenten toe te 
laten.” 
Afleggen eed of verklaring en belofte door 24 voorgedragen fractieassistenten: 
■ 24 fractieassistenten legden de eed danwel de verklaring en belofte af. 
Daarmee zijn de volgende 24 fractieassistenten geïnstalleerd: 
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 was de voorgedragen fractieassistent André Rehé (VVD) niet aanwezig. 
Hij zal in de volgende raadsvergadering worden beëdigd. 
Afleggen van de eed of de verklaring en belofte door fractieassistenten. 
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Overhandiging “Ficus Benjaminus” 
De jongste politicus in Oude IJsselstreek is nu de 20-jarige Yannick Jorna, fractieassistent 
voor de PvdA. Hij kreeg de Ficus Benjaminus in beheer.  
 

Benoemen plaatsvervangend raadsvoorzitter 
Voor de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter is de heer Ton Menke voorgedragen 
namens de fracties van D66, PvdA en VVD. 
Instellen stembureau voor benoeming raadsleden. 
De raad benoemt als stemcommissie: Ine Hofs, Hayo Canter Cremers en Jos Sluiter. 
Stemronde 5, voordracht Ton Menke: 
Besluit raad: 
■ de raad benoemt met 21 van de 22 uitgebrachte stemmen de heer Menke als plv. 
raadsvoorzitter  
 

Aanwijzen vertegenwoordigers in besturen/commissies externe 
vertegenwoordigingen  
Besluit raad: 
■ de aanwijzing van raadsleden is aangehouden tot de volgende raadsvergadering 
■ tot aanwijzing van collegeleden is conform voorstel besloten: 
 
Regio Achterhoek      Burg. Alberse (regiobestuurder/lid AB) 
 
Recreatieschap Achterhoek & Liemers RAL  Burg. Alberse (lid) 
 
Stadsbank Oost Nederland    Weth. Van de Wardt (lid) 
 
Werkvoorzieningschap “De Oude IJsselstreek”  Weth. Van de Wardt (lid) 
(WEDEO)      Weth. Finkenflügel (plv. lid) 
 
Regionaal College Politieregio NOG   Burgemeester (q.q.) 
   
Veiligheidsregio NOG     Burgemeester (q.q.) 
 
GGD Gelre-IJssel     Weth. Berens (lid) 
 
Omgevingsdienst Achterhoek   Weth. Finkenflügel 
 
N.V. Amphion      Weth. Van de Wardt afgevaardigde naar 
        Vergadering van Aandeelhouders 
 
Intergemeentelijk Samenwerkings-verband Werk  Weth. Van de Wardt (lid) 
en Inkomen (ISWI)     Weth. Berens (lid)    
 
Ring der Europäischen Schmiedestädte  Burg. Alberse  
Verein Kulturpark Eisenstrasse-Ötscherland Weth. Van de Wardt 
 
Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek  
en Liemers      Weth. Van de Wardt  
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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. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 

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. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ met kritische kanttekening in gemeenteraad ten aanzien van budgettair verloop ODA 
 

Mededelingen en informatiememo’s van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht 
■ stukken voor kennisgeving aangenomen 
 

Vaststellen besluitenlijst 24 april 2014 
Besluit raad: 
■ besluitenlijst 24 april 2014 vastgesteld 
 
Vragenhalfuur 
Lokaal Belang Wildenbeest: roekenoverlast woonzorgpark Schuylenburg Silvolde 
Vragen zijn ingetrokken. 
 
Sluiting 
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De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering. 
  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 26 juni 2014. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 
 
 


