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CONCEPT Openbare besluitenlijst raadsvergadering 27-09-2018

U kunt de vergadering live of achteraf 
volgen via de website van de 

gemeenteraad:

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

Aanwezig
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester
Griffier: Marco Looman 
Raadsleden: 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)
Ton Menke (PvdA)
Heini Peters (SP) (afwezig vanaf agendapunt 4A)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Jos Sluiter (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Suzan Tuit (SP)
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 

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

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Gülden Siner – Sir (PvdA) 

Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Bert Kuster, wethouder (Lokaal Belang)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen

0.2 Vaststellen agenda Gewijzigd vastgesteld 

Ordevoorstellen:
1. De raad stemt in met het voorstel van 
Richard de Lange (VVD) om agendapunt 4E 
voorafgaand aan de overige agendapunten te 
behandelen. 

2. De raad stemt in met het voorstel van 
Ruben Driever (CDA) om agendapunt 1 
‘Vaststelling bestemmingsplan centrum 
Terborg 2018’ aan te houden tot de 
raadsvergadering van 16 oktober 2018.  

4E Vragenuur Richard de Lange (VVD) stelt vragen met 
betrekking tot het cumulatieve effect van zowel 
de mei- als de septembercirculaire. Wethouder 
Hiddinga beantwoord de vragen.

1 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.

Het voorstel wordt aangehouden tot de 
raadsvergadering van 16 oktober 2018. 

2 Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en –verordening Het voorstel wordt met algemene stemmen 
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De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennisnemen van de pro forma zienswijze namens de 
gemeente zelf.
2. Kennisnemen van de regionale zienswijze op de 
actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie en op de 
provinciale Omgevingsverordening en daarmee instemmen.

aangenomen 

3 Krediet tbv aankoop grond en opstallen Frank 
Daamenstraat 4 (het voormalige ISWI pand)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 1.300.000, ter 
dekking van de aankoop grond en opstallen Frank 
Daamenstraat 4 Ulft.

Het voorstel wordt aangenomen met 17 
stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, 
D66) en 6 stemmen tegen (SP, VVD)

Stemverklaring:
Hayo Canter Cremers (D66): “De fractie van 
D66 heeft op basis van het ontbreken van een 
plan overwogen om tegen te stemmen, maar 
zal uiteindelijk toch voor stemmen met daarbij 
de opmerking dan maar te vertrouwen op de 
wethouder. We gaan het plan kritisch volgen 
en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking.”

Wethouder Ben Hiddinga zegt toe 
binnen een half jaar met een 
uitwerkingsnotitie/onderliggend 
plan te komen met betrekking tot 
de invulling van het voormalig ISWI 
pand.   

4A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen

4B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen
4C 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.

4D Vaststellen besluitenlijsten openbare 
raadsvergaderingen 28 juni, 5 juli 2018, 23 en 30 
augustus

Ongewijzigd vastgesteld 

4F Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 
0.3 Sluiting De gemeenteraad besluit om de voorlopige 

agenda’s van 16 en 18 oktober (vastgesteld 
door de agendacommissie) aan te passen. De 
algemene beschouwingen vinden plaatst op 18 
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oktober en de reguliere raad (incl. ‘vaststelling 
bestemmingsplan centrum Terborg 2018’) op 
16 oktober. 

De vergadering wordt gesloten om 22:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 16 november 2018

de griffier de voorzitter

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
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