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Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 30 januari 2014 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. Canter Cremers, fractievoorzitter D66  
 G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS 
 Ö. Delioglu, PvdA (vanaf 20.00 uur) 
 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 
 A.C. Rehé, VVD 
 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 
 
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 18.30 uur  
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

(Her)benoeming vervangende wethouder 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Kennis te nemen van het ziekteverlof dat het College van B&W per 11 februari 2014 heeft 
verleend aan wethouder de heer W.E.N. Rijnsaardt. 
Te bepalen dat de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om met ingang van de 
verlofdatum een vervangend wethouder te benoemen tot de dag waarop na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 ten minste de helft van de nieuw benoemde 
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wethouders de benoeming heeft aangenomen, maar maximaal gedurende 16 weken en dus 
uiterlijk tot en met 2 juni 2014. 
 Over te gaan tot de (her)benoeming van een vervangende wethouder voor de onder 2. 
genoemde termijn. 
Door de fractie van Lokaal Belang wordt hiervoor opnieuw voorgesteld de heer J.H.M. 
Finkenflügel. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming  
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen  
■ uitslag stemming met stembriefjes in aanwezigheid van 26 raadsleden (Delioglu is tijdens 
stemming afwezig; stembureau Hofs, Siner, Vossers): 
23 stemmen op Finkenflügel 
  1 stem op Aalbers-van Ham 
  2 stemmen blanco. 
■ Finkenflügel benoemd en aanvaardt benoeming. 
 
Optimale besturingsaanpak in samenhang met optimale gemeenteschaal 
Uitspraken raad vastgelegd in motie CDA en Lokaal Belang; = met 24 stemmen voor en 2 
tegen aangenomen (LB, CDA, PvdA en D66 voor; VVD tegen; in aanwezigheid van 26 
raadsled en – Delioglu afwezig bij besluitvorming). 
 
Instelling burgervisitatiecommissie  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de door het raadspresidium geaccordeerde opzet van de 

burgervisitatie, waarin begrepen de voordracht door het college voor de leden van de 
burgervisitatiecommissie. 

2. Akkoord te aan met de voordracht van het college voor de samenstelling van de 
burgervisitatiecommissie. 

3.  Aan de burgervisitatiecommissie desgewenst specifieke aspecten voor de visitatie mee 
te geven. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
■ met in debat gemeente afspraak dat college zo mogelijk nog een zesde, vrouwelijke 
deelnemer aan de burgervisitatiecommissie toevoegt. 
 

Beleidsplan wegen 
Raadsbehandeling is aangehouden tot raadsvergadering 27-2-2014 
 

Toetsing van de voorgenomen gunning zwembaden en sporthallen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Kennis te nemen van het collegevoorstel en -besluit ‘aanbestedingen 
zwembaden/sporthallen Van Pallandt en De Paasberg van 16 januari dat ter toetsing 
voorgelegd wordt aan uw gemeenteraad. 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ heeft de gemeenteraad de voorgenomen gunning voor kennisgeving aangenomen, met 
kanttekeningen t.a.v. de door de raad eerder in gang gezette aanbestedingsprocedure. 
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■ Motie aanbesteding zwembaden en sporthallen Van Pallandt en de Paasberg LB, CDA, 
PvdA en VVD = met algemene stemmen overgenomen door college van B&W. 
 
Stand van zaken Fidessa 
Uitspraken raad vastgelegd in motie 
■ motie voorstel afwikkeling Fidessa D66 = met 10 stemmen voor en 17 tegen verworpen 
(CDA en D66 voor; LB, PvdA en VVD tegen) 
■ motie welzijnswerk nieuwe stijl PvdA, Lokaal Belang, CDA en VVD is met 24 stemmen 
voor en 3 tegen aangenomen met door indieners aangebrachte toevoeging bij eerste 
opdracht zoals aangegeven door griffier en op website (PvdA, Lokaal Belang, CDA en VVD 
voor; D66 tegen). 
 
Intentieverklaring beoogde uitbreiding zandwinning Netterden 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het huidige ruimtelijke beleid verzet zich niet tegen de voorgestane uitbreiding van de 
huidige zandwinning in het Azewijnse Broek. 
De raad geeft de toekomstige raden, als blijkt dat uit de noodzakelijke nadere onderzoeken 
er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, in overweging planologische medewerking 
te verlenen aan de voorgestane uitbreiding.  
Besluit raad: 

■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 

 
Vaststellen bestemmingsplan ‘Locatie wilgenstraat 6 Ulft, School Ulft-Noord’ 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. het bestemmingsplan “Locatie Wilgenstraat 6 Ulft, School Ulft-Noord”, zoals vervat in het 

bestand NL.IMRO.1509.BP000122 en met de ambtshalve wijziging over archeologie, ten 
opzichte van het ontwerp plan, gewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen 
Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 

Ingekomen stukken/besluitenlijsten 
Raadsbehandeling is aangehouden tot 27-2-2013 
 
Vragenhalfuur 
Vraag Vossers Lokaal Belang mbt Munstermanstraat. Afspraak dat Vossers de 
portefeuillehouder bijstaat in contact met omwonenden. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
27 februari 2014. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
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J. van Urk       J.P.M. Alberse  
 
 
  
 
 


