
 

 

 

 

Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op dinsdag 4 en donderdag 6 november 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 

Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal  

Belang (GVS) (op 4 november afwezig) 

G. Vossers, Lokaal Belang (GVS) 

J.P.T. Winters, CDA 

Afwezig:   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 19.30 uur 
 

Vaststellen agenda 

Besluit raad: De agenda wordt vastgesteld. 



 

 

 

Hoogspanningslijn 380 kV Doetinchem-wesel 

Besluit raad: 
■ in raad besproken met aangenomen motie.  
Toezegging: college zal zienswijze indienen in lijn met deze motie. 

Aangenomen motie PvdA, Lokaal Belang, SP en CDA  
Stemmingsuitslag: 20 stemmen voor, 4 tegen (VVD en D66 tegen). Zie bijlage. 

 

Wijziging Marktverordening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De gewijzigde Marktverordening gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ aangenomen 

 

Tweede bestuursrapportage 2014 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De tweede bestuursrapportage vast te stellen 
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

3. De naam van de bestemmingsreserve ‘decentralisaties’ te wijzigen in ‘sociaal domein’ 
4. De voordelen 2014 op het gebied van de WMO in deze reserve te storten 

5. De bestemmingsreserve IJsselweide in te stellen ter dekking van een deel van de 
kapitaallasten en deze te voeden door de eenmalige btw-suppletie à € 450.000. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ aangenomen 
■ besloten als volgt: 
Beslispunt 1 aangenomen met 19 stemmen tegen 5 stemmen (SP en D66 tegen 
Beslispunt 2 aangenomen met 17 tegen 7 stemmen (SP, D66 en VVD tegen) 
Beslispunt 3 aangenomen met 22 stemmen tegen 2 stemmen (D66 tegen) 
Beslispunt 4 aangenomen met 22 stemmen tegen 2 stemmen (D66 tegen) 
Beslispunt 5 aangenomen met 17 tegen 7 stemmen (SP, D66 en VVD tegen) 

 

Programmabegroting 2015-2018 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het programmaplan 2015 
2. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2016-2018 als basis voor het 

begrotingsbeleid voor die jaren. 
3. De reserve veranderkapitaal in 2015 en 2016 voeden met € 395.000 ten laste van de 

algemene reserve 

4. De bestemmingsreserve voormalig personeel en wethouders in te stellen en deze te 
voeden met € 550.000 uit de algemene reserve 

Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ aangenomen met amendement t.a.v. beslispunt 3: geschrapt is de voeding van de reserve 
veranderkapitaal in 2016; met de voeding van deze reserve met € 395.000 in 2015 is de 
raad akkoord 
■ opmerkingen: incl. aan de begroting toegevoegd erratum 
■ besloten als volgt: 

- LB, CDA, PvdA voor alle beslispunten (incl. amendement) 
- SP tegen beslispunt 1+2 en voor beslispunten 3 + 4 (incl. amendement) 

Derhalve: 



 

 

- Beslispunt 1 aangenomen met 17 tegen 7 stemmen 
- Beslispunt 2 aangenomen met 17 tegen 7 stemmen 
- Geamendeerd beslispunt 3 aangenomen met 19 tegen 5 stemmen 
- Beslispunt 4 aangenomen met 19 tegen 5 stemmen 

 
Belastingverordeningen 2015 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015; 
b. de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015; 
c. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015; 
d. de verordening op de heffing en invordering van leges 2015; 
e. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015; 
f. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015; 
g. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015; 
h. de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2015; 
i. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015. 

2. De verordening hondenbelasting 2014 in te trekken. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen 
 
 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergaderingen. 
 
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 

 
 


