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Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 26 juni 2014 in de Drufabriek te Ulft. 

 
 
Aanwezig  J.P.M. Alberse, burgemeester 
 M.B.J. Looman, plv. raadsgriffier 

G. van de Beek, PvdA 
A.C.A. Büchner, CDA  
H.C.J. Canter Cremers, D66 
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS) 
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA 
H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS) 
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) 
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 

 J.P.T. Winters, CDA 
 
Afwezig:   Mw. J.M. Elstak, CDA 
 
Voorts aanwezig:  Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS) 

 Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS) 
  Wethouder P. van de Wardt, CDA  
 

1. Opening om 20:00 uur  
 

2. Vaststellen agenda 
Op de voorlopige agenda voor deze raadsvergadering, vastgesteld door het raadspresidium, 
staat het agendapunt “Participatiewet”. Dit onderwerp is aan de orde geweest tijdens de 
raadsrotonde van 5 juni 2014.  
Door de raadsrotonde wordt de gemeenteraad voorgesteld: 
Het onderwerp “Participatiewet” door te schuiven naar de eerste vergadercyclus na het 
zomerreces. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangehouden tot eerste vergadercyclus na het zomerreces 
■ de agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld 
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3. Kwaliteitsproject Brandweer MOED 
Het Algemeen Bestuur (AB VNOG) heeft richtinggevende uitspraken gedaan over de 
verschillende thema’s die door het project MOED zijn uitgewerkt. In een presentatie op de 
raadsrotonde van 12 juni is een en ander toegelicht. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland over het project MOED; 
2. Naar aanleiding hiervan de gevoelens van de raad aan de burgermeester als 

afgevaardigde van de gemeente Oude IJsselstreek mee te geven aan het AB van de 
VNOG. 

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

 

4. Jaarstukken VNOG 
Op 3 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de VNOG behandelen. 
In het AB hebben de 22 burgemeesters van de VNOG zitting.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

(VNOG) 2013; 
2. In te stemmen met het jaarverslag van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

(VNOG) 2013; 
3. In te stemmen met de vastgestelde begroting VNOG 2015, behoudens de indexering van 

2% voor het geharmoniseerde deel van de begroting 2015 van VNOG; 
4. De voorgestelde zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG; middels bijgevoegde 

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

 

5. Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de drie hoofdopgaven voor de Achterhoek zoals uitgewerkt in de 

uitvoeringsagenda: werken wonen en bereikbaarheid. 
2. De bestaande en door velen als complex ervaren structuur met werkplaatsen af te 

schaffen en inzetten op een netwerkmodel: Een compacte uitvoeringsorganisatie 
(bredere stuurgroep Achterhoek 2020 met onafhankelijk voorzitter en voldoende 
handelingsruimte om slagvaardig te kunnen zijn, hoogwaardige ondersteuning per 
hoofdopgave) en netwerksturing voor de projecten en (verbindende) activiteiten. 

3. Bij te dragen in de kosten voor de nieuwe werkwijze. De kosten worden geschat op 
circa € 300.000,-- per jaar (waaronder de kosten voor een onafhankelijk voorzitter). 
Deze kosten worden in een verhouding van 80:10:10 verdeeld over de Overheid, 
Ondernemers en maatschappelijke Organisaties (conform huidige convenant). De 
provincie zal het overheidsdeel mede financieren en ook vanuit het ministerie van 
BZK zijn hiervoor middelen beschikbaar. De exacte bijdrage voor de gemeenten is 
nog niet bekend, maar vooralsnog wordt uitgegaan van ongeveer € 150.000,-- voor 
de acht gemeenten gezamenlijk op jaarbasis. 

Besluit raad: 
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■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ toezegging: schriftelijke uitleg over genoemde bedragen volgt 
■ amendement SP-fractie ingetrokken 

 

6. Jaarstukken Regio Achterhoek 
Met de jaarstukken 2013 legt het bestuur van de Regio Achterhoek verantwoording af over 
het door hen gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. In de programma’s en de paragrafen 
wordt zowel inhoudelijk als financieel verslag gedaan. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
In te stemmen met de jaarstukken 2013 van de Regio Achterhoek. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

7. Jaarstukken Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) 
Op 16 juni jl. was de AB-vergadering van het RAL.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de AB-vergadering van 16 juni een externe 

accountantsverklaring beschikbaar komt, in te stemmen met de concept Jaarrekening 
2013; 

2. De overige AB stukken voor kennisneming aan te nemen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

8. Jaarstukken Wedeo 
Jaarlijks levert de Wedeo, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van 
het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2013 en 
begroting 2015 worden door het Algemeen Bestuur van de Wedeo behandeld en vervolgens 
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2014. Conform de regels 
van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn gevoelen kenbaar maken 
ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Dit gevoelen kan de raad meegeven aan de 
afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het jaarverslag 2013 en de begroting 2015 van de Wedeo ter kennisgeving aan te 

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

stemmen met de jaarrekening 2013. 
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo mee te geven in te 

stemmen met de begroting 2015. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ toezegging: nazending Wedeo Sociaal Jaarverslag 2013 
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9. Jaarstukken Stadsbank 
Jaarlijks levert de Stadsbank, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening 
van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2013 en 
begroting 2015 worden door het Algemeen Bestuur van de Stadsbank behandeld en 
vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. 
Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn 
gevoelen kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Dit gevoelen kan hij 
meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het jaarverslag 2013 en de begroting 2015 van de SON ter kennisgeving aan te nemen. 
2. Aan afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te stemmen 

met de jaarrekening 2013. 
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te 

stemmen met de begroting 2015, onder voorwaarde dat de indexering aansluit bij de 
regionale afspraken over indexering van gemeenschappelijke regelingen.  

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

 

10. Bestemmingsplan buitengebied, aanleg natuur locatie RWZI Etten 
Dit voorstel omvat ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan dat voorziet in het 
realiseren van een natuurzone met vispassage van de Oude IJssel op een deel van het 
waterschapsterrein rond stuw-sluiscomplex De Pol en de Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Etten. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan Buitengebied,Aanleg Natuur Locatie RWZI Etten ongewijzigd vast 
te stellen. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

11. Bestemmingsplan Winkelcentrum de Blenk, fase 1 
Dit voorstel omvat ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Winkelcentrum De 
Blenk – Fase 1”, dat voorziet in herontwikkeling van het winkelcentrum. Dit bestemmingsplan 
maakt het mogelijk de bestaande supermarkt uit te breiden. Ook is het de bedoeling dat aan 
de overige winkels aanpassingen worden gedaan, waardoor een rustige en moderne 
uitstraling van het winkelcentrum ontstaat. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Winkelcentrum De Blenk – fase 1”, zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.BP000124-VA01, ongewijzigd vast te stellen. 
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

12. Tweede wijziging legesverordening 2014 
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Recent is de Monarchiekamer van de Drufabriek aangewezen als permanente locatie voor 
het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Om de kosten hiervoor te 
kunnen doorberekenen, dient de legesverordening te worden aangepast. Dit wordt o.a. met 
deze wijziging gerealiseerd. Verder zijn de overige leges voor het sluiten van huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen opnieuw kostendekkend berekend. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De 2e wijziging van de legesverordening 2014 vast te stellen. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

13. Aanwijzing afgevaardigden in besturen externe vertegenwoordigingen 
In de nieuwe raadsperiode moet de gemeenteraad voorzien in de benoemingen in diverse 
vertegenwoordigingen en een aantal andere functies.  
Op 15 mei heeft de gemeenteraad alleen de collegeleden benoemd in de genoemde 
functies. Dit voorstel bevat tevens enkele wijzigingen daarop.  
Voorafgaand aan deze vergadering zijn vanuit diverse fracties personen voorgedragen. Het 
raadspresidium stelt voor de voorgedragen personen bij hamerslag te benoemen in de 
desbetreffende functies. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De in dit raadsvoorstel genoemde personen te benoemen in de desbetreffende functies. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 

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

 

15. Externe vertegenwoordigingen 
■ stukken voor kennisgeving aangenomen 

 

16. Ingekomen stukken 
■ afgehandeld conform voorstellen 

 

17. Vaststellen besluitenlijsten 15 mei 2014 en 12 juni 2014 
Besluit raad: 
■ besluitenlijsten 15 mei 2014 en 12 juni 2014 vastgesteld 

 
18. Vragenhalfuur 
N.v.t. 
 
19. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:28 uur de vergadering. 
  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 25 september 2014. 
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de griffier       de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 
 


