
 

CONCEPT Openbare besluitenlijst raadsvergadering 16-10-2018 

 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 16-10-2018 in de DRU Cultuurfabriek 

te Ulft. 

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Maaike Piscaer  

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
Marco Bennink (Lokaal Belang) 
Hayo Canter Cremers (D66) 
Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA) 
Guido Hakvoort (CDA) 
John Haverdil (PvdA)  
Cécile Helmink (VVD) 
Ine Hofs (Lokaal Belang) 
Barry Kock (Lokaal Belang) 
Richard de Lange (VVD) – verlaat de vergadering om 21:58 uur 
Ton Menke (PvdA) – is aanwezig vanaf 20:11 uur 
Heini Peters (SP) 
Erik Schieven (Lokaal Belang) 
Gülden Siner-Sir (PvdA) 
Jos Sluiter (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Memet Tekinerdoğan (CDA) 
Elja Versteeg (SP)   
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang) 
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)  
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)  

 Wethouders: Peter van de Wardt (CDA) 
Bert Kuster (Lokaal Belang) 
Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 

Secretaris: Marijke Verstappen 

Afwezig: Lotte Pragt-Fles (CDA) 
Suzan Tuit (SP) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/ 

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Lotte Pragt-Fles en Jaap 

Veldhorst 
 

0.2 Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld  

1 Interne beheersing en aanbesteding accountantscontrole 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Interne 
beheersing. 
2. Het aanbestedingsdocument accountantscontrole 2019-
2022 vast te stellen. 
 

Met algemene stemmen aangenomen  

2 Vaststelling bestemmingsplan centrum Terborg 2018 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Over de ingediende zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Centrum Terborg 2018 te 
beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in 
de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Centrum Terborg 2018;  
2. het bestemmingsplan “Centrum Terborg 2018”, met 
identificatiecode (planID) NL.IMRO.1509.BP000111-VA01, 
gewijzigd vaststellen; 
3. geen exploitatieplan vaststellen. 
 

Richard de Lange (VVD) verlaat bij de 
stemming over dit agendapunt de zaal. 
 
Het ordevoorstel van Hayo Canter Cremers 
(D66) om dit voorstel aan te houden en voor 
de besluitvorming een extra raadsvergadering 
uit te schrijven op 31 oktober 2018 wordt 
verworpen met 13 stemmen tegen (Lokaal 
Belang, CDA) en 8 stemmen voor (SP, PvdA, 
VVD, D66)  
 
Het door de fracties Lokaal Belang en CDA 
ingediende amendement (bijlage 1) wordt 
aangenomen voor wat betreft beslispunten 1, 
2 en 4 met 13 stemmen voor (Lokaal Belang, 
CDA) en 8 stemmen tegen (PvdA, SP, VVD, 
D66) en voor wat betreft beslispunt 3 met 
algemene stemmen.  
 
Het door de fracties VVD, D66 en SP 
ingediende amendement (bijlage 2) wordt 
verworpen met 13 stemmen tegen (Lokaal, 
CDA) en 8 stemmen voor (SP, PvdA, VVD, 
D66) 
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Het geamendeerde voorstel wordt 
aangenomen met 13 stemmen voor (Lokaal 
Belang, CDA en 8 stemmen tegen (PvdA, SP, 
VVD, D66)  
 
Daarbij is het besluit als volgt aangepast: 

1. Over de ingediende zienswijzen tegen 
het ontwerpbestemmingsplan Centrum 
Terborg 2018 te beslissen 
overeenkomstig de voorstellen zoals 
opgenomen in de Nota zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Centrum Terborg 
2018;  

2. Het bestemmingsplan “Centrum 
Terborg 2018”, met identificatiecode 
(planID) NL.IMRO.1509.BP000111-
VA01, gewijzigd vast te stellen, waarbij 
tevens de voorgestelde bestemmingen 
‘Centrum-1’ en ‘Centrum-2’ worden 
samengevoegd tot één 
centrumbestemming conform de 
bepalingen van ‘Centrum-1’; 

3. Met ondernemers, aanwonenden, 
eigenaren, Terborg Centraal, Terborgs 
Belang en andere belanghebbenden 
de visie over dit gebied in 2019 uit te 
werken in het kader van de pilot 
“Ondernemers aan zet”  

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

3 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan 
woningbouwplanning fase 2 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid 
ten behoeve van de uitvoering van fase 2 van de 
beleidsnotitie Woningbouwplanning Oude IJsselstreek; 

Richard de Lange (VVD) verlaat aan het einde 
van de beraadslagingen de vergadering en 
keert niet meer terug.  
 
Het door de fracties SP en PvdA ingediende 
amendement (bijlage 3) wordt verworpen met 

Opmerking: 
Wethouder Ben Hiddinga kondigt 
aan begin/medio 2019 met een 
voorstel naar de raad te komen 
over de invulling van de 
woningbouwbehoefte in relatie tot 
de demografische ontwikkelingen.  
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2. de datum voor de inwerkingtreding voor het besluit te 
bepalen op 8 december 2018. 
 

13 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, 
PvdA, VVD, D66) 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 13 
stemmen voor (Lokaal Belang) en 8 stemmen 
tegen ( PvdA, SP, VVD, D66) 
 

4 Vervolgstappen Omgevingsvisie thema’s en proces 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De thema’s (opgaven) voor de omgevingsvisie omarmen, 
zodat deze thema’s verder uitgewerkt kunnen gaan worden; 
2. Het verdere proces rondom de totstandkoming van de 
omgevingsvisie vaststellen. 
 

Met algemene stemmen aangenomen Toezegging: 
Burgemeester Otwin van Dijk zegt 
toe om de thema’s 
‘plattelandsontwikkeling’ en 
‘toekomstvisie DRU industriepark’ 
toe te voegen aan de lijst met 
thema’s / opgaven.  

4.1 Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Regio 
Achterhoek 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis nemen van en instemmen met de begroting 2019 

en meerjarenraming 2019-2022 van de Regio 
Achterhoek  

 

Met algemene stemmen aangenomen  

5A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen 
 

 

5B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen  

5C Ingekomen stukken Categorie B conform voorstel voor afhandeling 
in handen van het college gesteld; 
Categorie C conform voorstel voor 
kennisgeving aangenomen; 
Categorie D: voor kennisgeving aangenomen. 
 

 

5D Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 
september 2018 

Ongewijzigd vastgesteld   

5E Vragenuur -  

5F Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -   

0.3 Sluiting 22:15 uur  
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 13 december 2018 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
M.M.J. Piscaer     O.E.T. van Dijk 
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