
 

 

 

 

Besluitenlijst 
 

Van de vergaderingen van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 5 maart 2015 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 
    G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS)  
    H.C.J. Canter Cremers, D66 

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 
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 

 

J.M.G.M. Vesters, SP 

Mw. E.H.M. Versteeg, SP 

Mw. M.G.H. Verwaaijen - Roosendaal, Lokaal Belang (GVS) 

G. Vossers, Lokaal Belang (GVS) 

G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang (GVS) 

J.P.T. Winters, CDA 

Afwezig:   A.H.M. Menke, PvdA 
    M. Tekinerdoğan, CDA 
 
Voorts aanwezig:  Wethouder J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang (GVS) 

 Wethouder L.B. Kuster 

Wethouder P. van de Wardt, CDA  

 
 
Opening om 20:00 uur 
 

Vaststellen agenda 

Besluit raad: De agenda wordt vastgesteld. 

 
  



 

 

 

Vaststellen archeologische waardenkaart, cultuurhistorische waardenkaart en 
erfgoedverordening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De “Archeologische inventarisatie, waarden-, verwachtingen-, en maatregelenkaart 

(versie 2.3, d.d. 28 maart 2014/ 16 april 2014)” gewijzigd vast te stellen (zoals 
beschreven in de inspraaknota); 

2. De “Cultuurhistorische waardenkaart (versie 2.2, d.d. 28 maart 2014/ 16 april 2014)” vast 
te stellen; 

3. De “Erfgoedverordening 2014” gewijzigd vast te stellen (zoals beschreven in de 
inspraaknota). 

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

 

Deelname aan project Breedband buitengebied Achterhoek  

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met participatie door de gemeente in een project voor de aanleg en 

exploitatie van een breedbandnetwerk in het zogenaamde ‘witte’ buitengebied van de 
Regio Achterhoek waartoe door de provincie Gelderland een glasvezelmaatschappij 
Achterhoek B.V. (GABV) zal worden opgericht en hiervoor een aandeel van 1 Euro te 
nemen in de op te richten (GABV);in dit project nemen naast de provincie Gelderland en 
de gemeente Oude IJsselstreek tevens de gemeenten, Aalten, Bronckhorst, Berkelland, 
Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk deel; 

 
2. Onder voorbehoud van instemming door de Raad met de nader voor te leggen 

leningsvoorwaarden en in afwijking van bestaand beleid inzake het verlenen van 
garantstellingen, bereid te zijn tot een garantstelling voor een door GABV voor het 
project aan te trekken bancaire lening van maximaal € 35 miljoen, waarbij de gemeente 
Oude IJsselstreek garant staat tezamen met de deelnemende gemeenten, elke 
gemeente pro rata parte, op basis van het maximale aantal aansluitingen per gemeente 
in het ‘witte’ buitengebied. Deze garantie zal niet eerder worden gesteld dan nadat de 
deelnamebereidheid van de burgers in het zogenaamde ‘witte’ buitengebied is gebleken 
(vraagbundeling). De garantie is vanaf het moment waarop deze wordt geteld aflopend 
naar gelang op de lening door de GABV wordt afgelost; 

 
3. Het voornemen vast te leggen geen degeneratievergoeding van de GABV te heffen, op 

voorwaarde dat de op te richten BV een adequate kostenpost voor de vergoeding van 
schade door of als gevolg van aanleg van het breedbandnetwerk, opneemt.  

  
4. De gronden ten behoeve van bovengrondse infrastructurele werken zoals PoP-stations 

en streetcabinets in bruikleen ter beschikking te stellen aan de GABV voor de duur van 
de exploitatie van het netwerk; 

 
5. Ten laste van de Algemene Reserve een budget ad € 96.460,- beschikbaar te stellen 

voor de onder regie van de gemeente uit te voeren vraagbundeling teneinde een zo 
hoog mogelijke aanvangsdeelname door de bewoners in het zogenaamde ‘witte’ 
buitengebied te bewerkstelligen; 

 
6. Het college van B&W te machtigen om het project verder tezamen met de provincie en 

de overige betrokken gemeenten voor te bereiden (o.a. door het afsluiten van een 
bestuursovereenkomst) en te (doen) realiseren; De raad op gezette tijden te informeren. 

 



 

 

7.  Op grond van artikel 2 van het Treasurystatuut gemeente Oude IJsselstreek de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek als 
een publieke taak te beschouwen; 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene aangenomen 
■ aangenomen 
■ zie ook (niet in stemming gebrachte) motie Peters c.s.- bijlage 
 

 

Vaststelling bestemmingsplan Lenteleven Gendringen 2014 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging;  
2. Het bestemmingsplan “Lenteleven Gendringen 2014”, met identificatiecode (planID) 

NL.IMRO.1509.BP000084-VA01, gewijzigd vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

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

 

Intrekken verordening Wmo-raad 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De verordening Wmo-raad Oude IJsselstreek in te trekken. 

Besluit raad: 
■ conform voorstel 
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen aangenomen 
■ aangenomen 
■ zie ook (niet in stemming gekomen) motie Van der Meer - bijlage 

 

Mededelingen en memo’s in het kader van de actieve informatieplicht 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Externe vertegenwoordigingen 

Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 
Aanvullende mededeling wethouder Kuster over ingekomen stuk Uitgangspuntennota 2016 
GGD NOG.  

- In de nota beschreven werkwijze en doelstellingen GGD passen op dit moment goed 
bij de wijze waarop B&W uitvoering wil geven aan beleid. 

- Discussie volgt over wijze van omgaan met verdeling van de kosten 
jeugdgezondheidszorg: per gemeente kijken naar aantal jongeren dat gebruik maakt 
van jeugdgezondheidszorg of alle deelnemende gemeenten solidair. Tevens wordt 
bezien of wijze van indexering de juiste is. 

- OIJ volgt pilot Gemeente Apeldoorn ivm het in één hand houden van 
jeugdgezondheidstaken in plaats van de huidige verdeling 0-4 jarigen (Yunio) en 4-
19 jarigen (GGD). De uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld naar de raad  

 

 

Ingekomen stukken 

Categorie B+C conform voorstel; 
categorie D door de raad voor kennisgeving aangenomen. 



 

 

 

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 11 december 2014 en 23 februari 2015 

Besluitenlijsten vastgesteld. 

 
Vragenhalfuur 

Vossers/Van de Beek over uitvaarthuis Silvolde.  

De PvdA-fractie is door bewoners van de Oranjestraat Silvolde benaderd om dat zij teleurgesteld zijn 

over de houding van het College inzake het uitvaarthuis.Zij vinden dat u alle procedurele rechtsregels 

met handen en voeten treedt en dat u voorbij gaat aan hun privacy en het woongenot. Onze indruk is 

dat u, in het enthousiasme om deze startende ondernemer te helpen, de impact van een uitvaarthuis 

in een woonwijk niet goed hebt ingeschat. Mogelijk zien we dat verkeerd, dat horen we dan graag van 

u? Ook hoe u het vertrouwen met de omwonenden denkt terug te winnen. 

 

Wethouder Kuster meldt dat in 2011 vergunning is verleend voor het pand aan de Oranjestraat voor 

gebruik als kantoor. Deze werd destijds afgegeven omdat het pand een bijgebouw was van een pand 

aan de Berkenlaan. Het werd toen in strijd met het bestemmingsplan bewoond. Bewoning is nog 

steeds niet toegestaan. De aanvraag voor gebruik als rouwhuiskamer sluit aan bij de wens van het 

college om werkgelegenheid te stimuleren en de ruimte die bestemmingsplannen daartoe bieden 

optimaal te benutten rekening houdend met zowel ondernemer en inwoners. Een rouwhuiskamer sluit 

aan bij de steeds grotere vraag naar persoonlijke en kleine uitvaartmogelijkheden. Het is begrijpelijk 

dat dit emoties oproept.  

Initiatiefnemer is na indiening van het plan door de gemeente gevraagd om in gesprek te gaan met 

omwonenden. De communicatie is moeizaam verlopen. Op 3 febr. heeft een gesprek plaatsgevonden 

tussen gemeente, initiatiefnemer en omwonenden, waarin getracht is zaken te verduidelijken en 

bezwaren kenbaar te maken. Het college is tijdens dit gesprek en na een gesprek met de 

burgemeester op 2 maart tot de conclusie gekomen dat er meer rechtszekerheid geboden moet 

worden aan initiatiefnemer en omwonenden en neemt een nieuw besluit. De inbreng van de 

gesprekken wordt meegenomen in deze besluitvorming, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. 

Op de vraag hoe het vertrouwen weer terug gewonnen kan worden zegt de wethouder dat het college 

tegengestelde belangen steeds op een zorgvuldige manier probeert af te wegen. 

 

Schieven over aanvullende vragen beantwoording door college van ingediende schriftelijke vragen 

mbt mestverwerking Hofskamp Oost/Akkoord van Groenlo. 

Schriftelijke vragen werden op 20-1-2015 door college beantwoord.  

Aanvullende vragen nav de beantwoording:  

1. bij vraag 2 business case: deze is getoetst bij Gedeputeerde Staten en het rijk. AGEM heeft deze 

niet. Vraag: wat is er precies getoetst? 

2. bij vraag 3 werden in de beantwoording kavels wel genoemd, maar niet welke zijn uitgegeven na 

23-6-2011 (na bestemmingsplanwijziging)  

3. bij vraag 4: verwijzing naar document ‘Strategie biogastransitie Achterhoek’. Dit is niet in bezit van 

de raad. Kan dat als nog aan de raad verstrekt worden evenals het onderliggende stuk ‘Local  action 

plan (LAP) 5-10-2012. 

Is al bekend wanneer overleg plaatsvindt met Provincie en gemeenten?  

 

Wethouder Finkenflügel antwoordt dat de aanvullende vragen in rechtstreeks contact met de 

vakafdeling (evt. in aanwezigheid van de wethouder) beantwoord kunnen worden. Indien gewenst kan 

daar een verslag van worden gemaakt welke aan de gehele raad aangeboden kan worden  

Er is nog geen concrete datum voor het overleg met provincie en gemeenten. Wel wordt gewerkt aan 

de Energietransitienota, waarin biogas in de Achterhoek een speerpunt is. Daarover vindt overleg op 

bestuurlijk en ambtelijk niveau plaats.. Dit stuk komt naar de raad. 



 

 

Sluiting 

Sluiter vraagt of het klopt dat er op 5 maart namens het college een vertrouwelijk stuk aan de 

raad is aangeboden. De voorzitter bevestigt dit en zegt desgevraagd dat dit niet in deze 

raadsvergadering hoefde te worden gemeld omdat het niet van doen heeft met de actualiteit 

van deze vergadering. 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 26 maart 2015. 
 
 
De griffier      de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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