
 

 

 

 

Besluitenlijst 
 

Van de vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 30 oktober 2014 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft 

 
 
Aanwezig:   J.P.M. Alberse, burgemeester 
    J. van Urk, raadsgriffier 
    G. van de Beek, PvdA 
    A.C.A. Büchner, CDA 
    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 

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 

J.M.G.M. Vesters, SP 

Mw. E.H.M. Versteeg, SP 

G. Vossers, Lokaal Belang (GVS) 

J.P.T. Winters, CDA 

Afwezig:   Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS) 
    G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 

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

 Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS) 

 Wethouder P. van de Wardt, CDA  

 
 
Opening om 20.00 uur 
 

Vaststellen agenda 

Besluit raad: De agenda wordt vastgesteld. 



 

 

 

Revitaliseringsplan sportpark De IJsselweide 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het revitaliseringsplan voor sportpark De IJsselweide. 
2. In te stemmen met het investerings- en dekkingsplan en de benodigde middelen 

beschikbaar stellen 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■zonder hoofdelijke stemming 
■met algemene stemmen, 20 stemmen voor 2 stemmen tegen 
■ aangenomen 
■ opmerkingen:  
VVD tegen 
Tevens aangenomen motie Canter Cremers/Menke/Peters m.b.t. een beheersstichting. 

 

Uitvoeringsplan sociaal domein: ‘Samen voor elkaar’ en bijbehorende verordening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan sociaal domein ‘Samen voor elkaar’ 
2. In te stemmen met de verordening sociaal domein 2015 

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

 

Normenkader 2014 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het normenkader 2014 vast te stellen 

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

 

Controleprotocol jaarrekening 2014 t/m 2016 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het controleprotocol jaarrekening 2014 t/m 2016 vast te stellen 

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

 

Onderzoek/ruiming niet gesprongen explosieven Eringfeld en Rossier 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De raming van de kosten voor het opsporen en ruimen van de explosieven vast te stellen op 
€ 16.706,-- exclusief omzetbelasting. 

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

 
De behandeling van de punten 



 

 

Wijziging marktverordening 
Actieve informatie 
Externe vertegenwoordigingen 
Ingekomen stukken 
Colllegememo Hoogspanningslijn 380kV Doetinchem-Wesel 
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2014 
Vragenhalfuur 
wordt in verband met het late tijdstip doorgeschoven naar de raadsvergaderingen van resp 4 
(hoogspanningslijn) en 6 november (overige doorgeschoven punten) 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 27 november 2014 
 
 
De griffier      de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 

 



Motie 

Raadsvergadering 30 oktober 2014 
Onderwerp: 3. Revitaliseringsplan sportpark De IJsselweide 

Motie op grond van Reglement van Orde. 

Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) mede namens SP en PvdA 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, 

Overwegende dat: 

-In het raadsvoorstel staat te lezen dat na realisatie van het plan de gemeente de exploitatie en het 
beheer van de sporthal en velden op het sportpark die bij de gemeente in eigendom zijn 
onderbrengt bij een derde partij en het daarbij gewenst is dat de lokale sportverenigingen onderdeel 
zijn van die derde partij. 

- In het werkakkoord is opgenomen dat de sportvelden en voorzieningen worden geprivatiseerd 

- Directe betrokkenheid van gebruikers leidt tot beter onderhoud en benutting van 
sportvoorzieningen en tot meer kwaliteit voor minder 

- In andere gemeenten al veel goede ervaringen zijn opgedaan met beheersstichtingen voor dit soort 
voorzieningen 

Draagt het college op 

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk direct na realisatie van het plan de exploitatie en het beheer van 
de sporthal en velden op het sportpark die bij de gemeente in eigendom onder te brengen bij een i 
beheersstichting. f — \ ^ Ö \ f ^ C 

- er voor zorg te dragen dat de beheersstichting een dagelijks bestuur krijgt dat wordt gevormd door AP^OtfcH^A— 
een onafhankelijk voorzitter, {aen (afgevaardigde voode gomooatcj en een afvaardiging van het é(L ̂ Qr\CUL 
algemeen bestuur waarin alle van het sportpark gebruik makende (sport-)verenigingen/organisaties o*^* J^n^ 
met een vertegenwoordiger zitting hebben. 

- De beheersstichting te voorzien van de volgende taken: 
I. Verantwoordelijkheid voor alle beheer, verhuur, onderhoud en toekomstige aanleg/vervanging 

van faciliteiten (Park management); 
II. Het mede vorm en praktische invulling te geven aan het gemeentelijk beleid inzake 

breedtesport; 
III. Het in licht van bovenstaande stimuleren en benutten van synergie tussen de verschillende 

verenigingen. 

Ondertekening: 

H.C.J. Canter Cremers, (D66) Ton Menke (PvdA) 

/ 



aadsverqadering d.d 3o 

• conform voorstel 

PI zonder hoofdelijke stemming 

J|met algemene stemmen 

2D stemmen voor .JL. stemmen tegen 

M aangenomen 

• aangenomen met amendement 7% 
D aangehouden 

• J verworpen 

1 ter verg ïng u tgereikt bij agendapunt 
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