
 
 
 

Agenda 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 januari 2014  
(18.30 uur in de DRU Cultuurfabriek – conferentiezaal) 

 
 
Opening 
 
Vaststellen agenda 
 
TIJDBLOK VAN 18.30 TOT PLM. 20.00 UUR 
Ongenummerd Benoeming tijdelijk wethouder 
De tweede vervangingstermijn wegens ziekte van wethouder Rijnsaardt door wethouder 
Finkenflügel eindigt op 11 februari 2014. Helaas is wethouder Rijnsaardt nog niet voldoende 
hersteld en niet in staat zijn werkzaamheden te hervatten. De fractie van Lokaal Belang 
vraagt de gemeenteraad om Jan Finkenflügel voor de derde maal als vervangend wethouder 
te benoemen. Het gaat om de laatst mogelijke vervangingsperiode, die loopt tot de dag 
waarop na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 ten minste de helft van de 
nieuw benoemde wethouders de benoeming heeft aangenomen, maar maximaal gedurende 
16 weken en dus uiterlijk tot en met 2 juni 2014. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennisnemen van het ziekteverlof dat het College van B&W per 11 februari 2014 heeft 

verleend aan wethouder de heer W.E.N. Rijnsaardt. 
2. 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 wethouders de benoeming heeft aangenomen, maar maximaal gedurende 16 
weken en dus uiterlijk tot en met 2 juni 2014. 

3. Overgaan 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. 

 
Volgnummers 4 en 5 Optimale besturingsaanpak in samenhang met Optimale 
gemeenteschaal 
De gemeenteraad besloot op 28 februari 2013 kennis te nemen van het onderzoeksrapport, 
de herindelingscan en het herindelingontwerp Doetinchem + Oude IJsselstreek. De 
gemeenteraad besloot een gespreksronde met inwoners te houden over wat voor soort 
gemeente bij Oude IJsselstreek past (“afschaling”) en een onderzoek te doen naar een 
optimale gebiedsindeling als het gaat om wonen, werken en voorzieningengebruik door 
inwoners (“opschaling”).  
De gespreksronde is gehouden onder leiding van fractieleden, begeleid door Marcel Boogers 
en Joop Hofman en heeft geleid tot een notitie met maatschappelijke bouwstenen voor een 
nieuwe gemeente. 
De optimale gemeenteschaal is onderzocht door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens 
en heeft geleid tot het rapport over de oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek. 
De bouwstennennotitie en het het oriëntatierapport zijn aan de gemeenteraad aangereikt 
voor een open debat, als resultaat van de raadsmoties. 
De ambtelijke handreiking voor deze bespreking is als volgt. 



a. De gemeenteraad kan sturen op hoe de gemeente bestuurd wordt, en op hoe groot de 
gemeente is. Ziet u daartussen volgorde resp. samenhang? 

b. In de bouwstenennotitie wordt het dorp als maat der dingen genoemd en de 
communicatie tussen gemeenschap en gemeente centraal gesteld. 
Hoe wilt u daaraan invulling geven bij 

- de specifieke thema’s sport / wonen en (ver)zorgen / toerisme / werken en leren 
/musiceren, feesten en festivals (paragraaf 3 bouwstenennotitie) 

- en voor de gemeente in het algemeen, en wat moet daarbij de rol van de gemeenteraad 
zijn (paragraaf 4 bouwstenennotitie). 

c. Atlas voor gemeenten analyseert in het oriëntatierapport twee logische gebieden in de 
Achterhoek als het gaat om wonen, werken en voorzieningen: hoe wilt u dat onze 
gemeente daarmee om gaat. 

d. Wat zouden de punten moeten zijn in een programma van eisen van Oude IJsselstreek 
voor overleg over verdere samenwerking of samenvoeging van gemeenten? Wilt u dit 
eventuele overleg zelf starten, of laten afhangen van initiatief van rijk, provincie en/of 
andere gemeenten? 

Er is geen raadsvoorstel; als de gemeenteraad uitspraken wil vastleggen kan dat met moties. 
 
Volgnummer 8 Instelling burgervisitatiecommissie 
Met het instellen van de burgervisitatiecommissie gaat de burgervisitatie van start. Die is het 
derde en laatste experiment van de gemeenteraad binnen het door de VNG gesubsidieerde 
project In Actie Met Burgers. De burgervisitatie is onderdeel van het raadsbesluit op 21 
januari 2010 voor uitvoering van het Plan Voor Burgerparticipatie Aanpak (PVBA). De start 
ervan is zoals in begroting en berap aangegeven uitgesteld tot na de invoering van de 
nieuwe gemeentelijke organisatie. De visitatie geschiedt door inwoners van onze gemeente 
op het ervoor benodigde professionele niveau en wordt extern begeleid. De resultaten van 
de burgervisitatie zijn beschikbaar aan het beging van de nieuwe bestuursperiode. 
Het raadspresidium merkt op: 
De burgervisitatie is een raadsinitiatief, de voordracht voor de burgervisitatiecommissie is 
door het college. Dit past bij het netwerkbestuur. Om die reden is dit een raadsvoorstel van 
presidium en college gezamenlijk. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis 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 gaan met de voordracht van het college voor de samenstelling van de 
burgervisitatiecommissie (voordracht wordt 22 januari nagezonden). 

3. Aan de burgervisitatiecommissie desgewenst specifieke aspecten voor de visitatie 
meegeven. 

 
Volgnummer 3 Beleidsplan wegen 
Huidig budget voor onderhoud wegen is voldoende om, in combinatie met de huidige 
organisatie en werkwijze, de huidige kwaliteit van de wegen te handhaven. Achterstallig 
onderhoud wordt ingelopen door de uitvoering van de meerjarenplanning van de projecten 
(structureel € 3.000.000 per jaar). 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
In te stemmen met het beleidsplan Wegen 2014 – 2018. 
 
TIJDBLOK VANAF PLM. 20.00 UUR  
Ongenummerd Toetsing van de voorgenomen gunning zwembaden en sporthallen 
Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarmee is 
ingestemd met de aanbestedingsbestekken voor perceel ‘Van Pallandt’ en perceel ‘De 
Paasberg’. De aanbestedingsprocedure is doorlopen. Er is een collegebesluit over de 
voorgenomen gunningen. Het college toetst, conform afspraak, de voorgenomen 
gunningsbesluiten bij de gemeenteraad. 



De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Kennis te nemen van het collegevoorstel en –besluit ‘aanbestedingen 
zwembaden/sporthallen Paasberg’ van 16 januari 2014 dat ter toetsing voorgelegd wordt aan 
uw gemeenteraad. 
 
Ongenummerd Stand van zaken Fidessa 
Door de fractie van D66 zijn op 27 december 2013 schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het 
collegebesluit om de subsidie aan welzijnsorganisatie Fidessa in te trekken. Het college 
heeft de beantwoording van de vragen verwerkt in een feitenrelaas (memo). Namens 
Fidessa Welzijn heeft mw. G. Vredeveld, directeur/bestuurder a.i. eveneens een feitenrelaas 
aangeboden aan de gemeenteraad. Deze zijn tijdens de raadsrotonde van 16 januari 
besproken. 
 
Volgnummer 7 Intentieverklaring beoogde uitbreiding zandwinning Netterden 
In de toekomst (2018) planologisch medewerking verlenen aan de voorgestane uitbreiding 
van de zandwinning te Gendringen/Azewijn indien, onder andere uit de noodzakelijke 
onderzoeken, blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
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. 
 
Volgnummer 6 Bestemmingsplan "Locatie Wilgenstraat 6 Ulft, School Ulft-Noord" 
Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat de realisatie van een school in Ulft-Noord 
mogelijk maakt. Tegen het ontwerp plan zijn geen zienswijzen ingediend. In het 
bestemmingsplan is één ambtshalve wijziging m.b.t. archeologie verwerkt.  
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. 
 
Volnummerd 9A Mededelingen en informatiememo’s van het college in het kader van 
de actieve informatieplicht 
 
Volgnummer 9B Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen 
 
Volgnummer 9C Ingekomen stukken 
 
Volgnummer 9D Vaststellen besluitenlijst 12 december 2013 
 
Volgnummer 9E Vragenhalfuur 
Aangemeld: 
Lokaal Belang vragen Munstermanstraat 
 
Sluiting 
 
 


