
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 3 juli 2018 

Kenmerk: 22511 

Onderwerp: Beantwoording vragen commissie woensdag 20 juni: 
- Stand van zaken buurtbudgetten gebiedsmakelaars 
- Stappenplan Omgevingsvisie 

 

Buurtbudgetten 

Woensdag 20 juni 2018 zijn in de commissie de jaarstukken en voorjaarsnota besproken. Er is 
toegezegd de raad te informeren over de stand van zaken van de buurtbudgetten van de 
gebiedsmakelaars. In onderstaand overzicht is per initiatief weergegeven welke uitgaven reeds 
gedaan zijn of welke zijn toegezegd. Dit betreft een overzicht tot 29-06-2018. 
 

Initiatief Kenmerk Besluit Status   Bedrag  

Terborg 600 eenmalig collegevoorstel uitgekeerd  € 10.000,00  

Fietspad Heelweg 
 

eenmalig toegezegd 
gebiedsmakelaars 

opdracht opstellen 
uitvoeringsplan is gegeven 

 €   3.200,00  

Vergroening 
Grotestraat 

eenmalig college toegezegd de ondernemers hebben 
een plan gemaakt voor 
vergroening Grotestraat 

 €   5.000,00  

Initiatieven stap 
vooruit 

 
  In ambtelijk overleg met 

beleidsadviseur 
 €   5.000,00  

Werkgroep Etten 
2025 

eenmalig collegevoorstel totale kosten € 20.000,-. 
Een deel komt uit ander 
budget 

 €   5.000,00  

Intranet belangen-
verenigingen 

 
onderling 
gebiedsmakelaars 
en dienstverlening 

totale kosten € 12.000,  
Een deel komt uit ander 
budget 

 €   5.000,00  

Verkeersmaatregel
en Bontebrug. 

 

 
toegezegd door, 
gebieds-wethouder 

in overleg met de 
belangenvereniging 
Bontebrug mogelijkheden 
verkend voor terugdringen 
van de verkeerssnelheid 

 €   5.000,00  

Klinkerpad  kerk 
Etten 

 
toegezegd 
gebiedsmakelaars 

Uitbetaald 
Aanleg klinkerpad voor de 
bereikbaarheid voor minder 
validen. Totale kosten  
€ 3.032,82. 

 €      500,00  

Elektrocar 
Varsseveld 

 
  Initiatief van Raad van 

kerken en Varssevelds 
Belang Eigen kracht wordt 
eerst verkend. Mogelijk is 
aanvullende bijdrage nodig. 

 €            -    

Pareldag,  
laat zien wie je 

bent 

 
toegezegd 
gebiedsmakelaars 

Uitbetaald  
 

 €   1.000,00  

totaal 
   

 € 39.700,00  

 
 



Omgevingsvisie 

 
Stappenplan proces omgevingsvisie 
De omgevingsvisie wordt ook toekomstvisie genoemd. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het 
herijken van het Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie. We hebben nu bijna fase 1 afgerond (het 
breed ophalen van input bij de diverse partijen) en in fase 2 willen we graag specifiek op een aantal 
opgaven (door de gemeenteraad bepaald) opnieuw met de samenleving, ketenpartners, etc. in 
gesprek. Duidelijk moet zijn dat het hierbij gaat om input leveren; het is echt aan de gemeenteraad om 
keuzes te maken en de omgevingsvisie vast te stellen. 
 
Met een paar weken hopen we het stappenplan in concept gereed te hebben (hiervoor hebben we 
uitvoerig overleg met het bureau dat ons ondersteunt in het opstellen van de omgevingsvisie. Het 
stappenplan/ PvA wordt afgetikt op een raadsinformatieavond in september of november, voorbereid 
door de in het leven geroepen raadsbegeleidingscommissie. De leden van de commissie zijn 
ondertussen bekend (één lid per fractie) en zij komen donderdag as. (5 juli) bijeen om de te nemen 
stappen te bespreken, zodat we die ambtelijk kunnen uitwerken voor de gemeenteraadsleden. 
 
In het stappenplan zullen we nauwkeuriger het uitgelijnde proces weergeven, maar op hoofdlijnen 
komt het op het volgende neer: 

- Tot en met augustus/ begin september afronding ‘input ophalen’; 
- 13 september 2018: tijdens raadsinfoavond bespreken wat politieke opgaven zijn voor de 

omgevingsvisie.  

- Periode september tot en met december 2018 / januari 2019 met gemeenteraad in gesprek 
over te maken keuzes. Daar waar gemeenteraad het wenselijk vindt, kan dit gesprek ook in 
samenhang met maatschappelijk middenveld/ inwoners plaatsvinden. 

- Januari/ februari 2019: daadwerkelijk op schrift stellen van de visie 
- Voorjaar 2019: vaststelling door gemeenteraad. 

 
In de periode vanaf januari 2018 hebben we gesproken met diverse belangengroepen, ketenpartners 
en maatschappelijke partijen. Het spreken met de (dorps)belangenverenigingen maakte daar 
onderdeel van uit. Het viel op dat deze belangenverenigingen het lastig vinden om te praten namens 
het hele dorp (vaak is ongeveer 10% van de inwoners lid). Inwoners worden daarom ook op andere 
manieren betrokken bij het leveren van input, zoals via de verenigingen, scholen, en via huis-aan-huis 
oproepen. Het spreken met de belangenverenigingen is dus niet de enige manier om met de inwoners 
in contact te komen; daarvoor zijn de gesprekken met de belangenverenigingen dus ook niet bedoeld. 
 
Financiële middelen 
In de begroting staat voor de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 225.000,- geraamd. Er is bij de 
vaststelling van de begroting toen de opmerking gemaakt dat deze bedragen zijn gebaseerd op de 
informatie, die toen beschikbaar was. Ondertussen krijgen we signalen (o.a. uit financiële modellen 
van de VNG) dat de implementatiekosten hoger zouden kunnen gaan uitvallen. We hebben op dit 
moment daarvoor onvoldoende zicht wat de gevolgen voor ons zijn. We houden vinger aan de pols en 
zodra we meer weten, laten we dit weten. 
 
 


