
  

Besluitenlijst

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 25 september 2014 in de Drufabriek 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
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
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. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS)
J.M.G.M. Vesters, SP (later binnengekomen)
Mw. E.H.M. Versteeg, SP 
G. Vossers, Lokaal Belang (GVS)
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA

Afwezig: J.W. Haverdil, PvdA
A.H.M. Menke, PvdA

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
Besluit raad:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Beleidsplan sociaal domein: ‘Samen voor elkaar’
Per 1 januari 2015 worden diverse taken in het sociaal domein overgedragen aan de 
gemeente. Om hier vorm aan te geven, stelt de gemeente een beleidsplan, een 
uitvoeringsplan en een verordening op. Het uitvoeringsplan en de verordening zijn een 
verdere uitwerking van het beleidsplan en zullen in oktober door de raad behandeld worden. 
Betrokkenheid voelen, initiatief nemen en noodzakelijke ondersteuning borgen is de rode 
draad in dit plan. Onder andere via Groep Model Building (GMB) en met een aantal 
raadsleden is input opgehaald en in het plan verwerkt. Verschillende groepen praatten en 
dachten mee over dit plan: inwoners, raadsleden, leveranciers, samenwerkingspartners, 
wethouders en ambtenaren.
In het beleidsplan staat beschreven welke richting de gemeente de komende jaren nastreeft, 
op het gebied van zorg en welzijn. Het is een 'dynamisch' document, wat betekent dat er 
gedurende de looptijd aanpassingen gedaan kunnen worden als dit wordt gevraagd. 
Bijvoorbeeld als er, landelijk of lokaal, nieuwe ontwikkelingen zijn dan op het moment van 
opstellen van dit beleidsplan. Volgend jaar, 2015, wordt gezien als een overgangs- en 
leerjaar, omdat gemeenten dan de nieuwe taken overgeheveld krijgen vanuit Rijksoverheid 
en Provincie.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het beleidsplan sociaal domein ‘Samen, voor elkaar’.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

4. Besluitvorming ISWI-Doetinchem-Wedeo
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het implementatieplan ''gezamenlijke uitvoering Participatiewet’’ en 

gezamenlijk met de gemeente Doetinchem de Participatiewet uit te voeren vanuit één 
nieuwe entiteit;

2. Uit de Gemeenschappelijke Regeling ISWI te treden;
3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISWI te verzoeken de 

opheffing van de gemeenschappelijke regeling in gang te zetten. 
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
Motie PvdA/SP mbt besluitvorming ISWI-Doetinchem-Wedeo (zie bijlage).
Stemmingsuitslag: 4 stemmen voor 19 tegen

5. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 ISWI
Het ISWI is een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van het ISWI, waarin 
wethouders zitting hebben namens de betrokken gemeenten, neemt besluiten aangaande 
het ISWI. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 

2013.
2. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI mee te geven in te stemmen met de begroting 

2015.
3. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI mee te geven een Plan van Aanpak op te stellen 

op een drietal punten. 1) Beperken instroom 2) Verhogen uitstroom 3) Verhogen 
maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden.

Besluit raad:
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■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ toezegging van portefeuillehouder aan raadslid Büchner om nadere informatie te 
verstrekken over financiële gevolg van samenwerking ISWI-Doetinchem-Wedeo op ISWI-
begroting

6. Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan 2015-2018
De Veiligheidsstrategie is opgesteld door gemeenten, politie en het OM en komt voort uit de 
wettelijke verplichting om eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De concept 
Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie en het ontwerp meerjarenbeleidsplan van de politie 
vormen samen het beleidsplan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen en met het concept, Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 

Oost-Nederland.
2. In te stemmen met het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015–2018 Politie Oost-Nederland. 
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

7. Omgevingsdienst Achterhoek (wijziging gemeenschappelijke regeling, jaarstukken 
2013, begrotingswijziging 2014 en begroting 2015)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Toestemming te verlenen voor een tweetal wijzigingen van gemeenschappelijke 

regeling van de Omgevingdienst Achterhoek.
2. Geen zienswijze bij de Minister van BZK in te dienen op de jaarstukken 2013, de 

wijziging van de begroting 2014 en de begroting 2015.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen beslispunt 1
■ aangenomen
■ beslispunt 2 aangenomen met 20 stemmen voor en 3 tegen; SP niet akkoord met niet 
indienen zienswijze op de begroting

8. Bestemmingsplan ‘Weg achter de Blenk’ Ulft
Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Weg achter De Blenk, Ulft”, dat voorziet in 
de aanleg van een verbindingsweg van de Middelgraaf naar de Debbeshoek. De 
aanvankelijk ingediende zienswijzen zijn weer ingetrokken. Voorgesteld wordt de plangrens 
iets te verruimen zodat het precies aansluit aan de plangrens van het bestemmingsplan 
‘Winkelcentrum de Blenk – fase 1”.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging; 
2. Het bestemmingsplan “Weg achter de Blenk, Ulft”, met identificatiecode (planID) 

NL.IMRO.1509.BP000125 -VA01, gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
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9. Bestemmingsplan Multatulihof 16a Gendringen
Het nu geldende bestemmingsplan ‘Multatulihof ong. Gendringen’ is op verzoek van de 
initiatiefnemers opgesteld (in september 2011 vastgesteld). Dit bestemmingsplan bood 
flexibiliteit aan de grootte en de locatie van de woning en ook aan de mogelijkheid van 
bed&breakfast. Deze flexibiliteit was enerzijds op verzoek van de initiatiefnemers en 
anderzijds een ingezette koers voor ruimere bestemmingsplannen. Er is onderschat dat deze 
flexibiliteit zou leiden tot een (hogere) planologische schade.
Daarom wordt, in overleg met de initiatiefnemers, het bestemmingsplan aangepast.
Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft vanaf 1 mei 2014 tot en met 11 juni 2014 ter 
inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Verder zijn er geen 
aanleidingen het bestemmingsplan ambtshalve aan te passen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan ‘Multatulihof 16a Gendringen’, met identificatienummer 

NL.IMRO.BP000131-VA01, ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen

10. Jaarverslag en verordening Commissie Bezwaarschriften
De Commissie bezwaarschriften heeft onlangs het jaarverslag over 2013 uitgebracht. In het 
jaarverslag staat het aantal bezwaarschriften, de advisering van de Commissie, de 
besluitvorming en de doorlooptijd van de bezwaarschriften. 
In 2013 zijn de Commissies van de gemeente Oude IJsselstreek en Doetinchem begonnen 
met de samenwerking. Ook vanwege de ontwikkelingen op het terrein van sociale wetgeving 
is het noodzakelijk om ook de kamerindeling van de Commissie aan te passen. In de 
gemeente Doetinchem wordt gewerkt het verschillende kamers, te weten de algemene en de 
sociale kamer, terwijl in onze gemeente geen kamerverdeling is. 
De gemeenterad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2013.
2. De Verordening Commissie bezwaarschriften vast te stellen. 
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen

11. Benoeming wethouder Finkenflügel tot AB-lid Regio Achterhoek
De heer Alberse is in mei jl. benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de Regio 
Achterhoek, maar gezien de portefeuillewijzigingen is het wenselijk om een ander collegelid 
aan te wijzen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Wethouder J.H.M. Finkenflügel te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de 

Regio Achterhoek.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen 
■ aangenomen
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12A. Mededelingen en informatiememo’s van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht
■ tav memo’s 1 en 13 en ook de schriftelijke beantwoording van vragen PvdA is afgesproken 

dat de stand van zaken mbt sportpark IJsselweide op een raadsrotonde wordt 
geagendeerd.

■ tav de memo’s 17 en 19) en de antwoorden 20 en 21 (LOVE kunstwerk) is afgesproken dat 
(de toepassing van) de mandaatregeling en de aanbestedingsregels op een raadsrotonde 

worden geagendeerd.
■ overige stukken voor kennisgeving aangenomen
■ wethouder Van de Wardt doet vooraankondiging over voorstel extra personeel in verband 

WOB-aanvragen
■ wethouder Kuster meldt tav de voortgang van de uitvoering van het amendement 

privatisering veldonderhoud voetbalvelden dat gesprekken lopen met een gemandateerde 
afvaardiging van de voetbalverenigingen. Streven is om per 1-1-2015 te komen tot een 
nieuwe vorm van veldonderhoud.

12B. Externe vertegenwoordigingen
■ voor kennisgeving aangenomen

12C. Ingekomen stukken
■ categorie B + C conform voorstel besloten, categorie D voor kennisgeving aangenomen.

12 D. Vaststellen besluitenlijsten 26 juni en 3 juli 2014 2014
Besluit raad:
■ besluitenlijsten 26 juni 2014 en 3 juli 2014 vastgesteld

13. Vragenhalfuur
N.v.t.

14. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering.
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 30 oktober 2014.

de griffier de voorzitter

J. van Urk J.P.M. Alberse 
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Bijlage motie PvdA/SP 

Motie
Onderwerp: Besluitvorming ISWI-Doetinchem-Wedeo
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde
De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 25 september 2014,

Overwegende dat:
• de gemeenteraad hecht aan een klantvriendelijke gemeente;

• de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de organisaties zoals de ISWI
Sociale Dienst DoetinchemWedeo dicht bij huis bediend moeten en willen worden;

• de reorganisatie een efficiënter gebruik van het aantal vierkante meters beoogt, maar 
dat (nog) niet uitspreekt om welke meters het gaat;

• verschillende doelgroepen burgers niet uitsluitend digitaal bediend willen en kunnen 
worden;

• dedoelgroep die gebruik maakt van de diensten van de nieuwe organisatie het al 
lastig en moeilijk genoeg heeft en dat reizen naar één loket verder weg deze doelgroep extra 
op kosten zullen jaagt;

• nabijheid en bereikbaarheid van de diensten voor deze klanten van groot belang is.

Draagt het college op:
• te bewerkstellingen dat het fysieke loket in Ulft/Gendringen openblijft voor de 
doelgroep. (minimaal openingstijden handhaven aan huidige regime)

• De huidige producten en diensten minimaal gehandhaafd blijven.

……………………….. ……………………………..
PvdA SP
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