
Openbare besluitenlijst

Van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 14 december 2017 in de DRU Cultuurfabriek te Ulft.

Aanwezig: O.E.T. van Dijk, burgemeester
M.B.J. Looman, raadsgriffier
A.C.A. Büchner, CDA 
H.C.J. Canter Cremers, D66
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang (GVS)
H.A.M. van Groningen, PvdA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA
Mw. C. Helmink, VVD 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang (GVS)
A.J.M. Kock, D66 
R. de Lange, VVD
A.H.M. Menke, PvdA
H.J.M. Peters, SP 
G.W. Schieven, Lokaal Belang (GVS)
Mw. G. Siner - Sir, PvdA
M. Tekinerdoğan, CDA
J.M.G.M. Vesters, SP
H.J.H. Vreeman, Lokaal Belang (GVS)
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)
C.F. Wormskamp, CDA

Voorts aanwezig: Wethouder L.G. Kuster, Lokaal Belang (GVS) 
Wethouder P. van de Wardt (CDA)
Wethouder H.J. Hengeveld, Lokaal Belang (GVS)
Wethouder J.M.H.W. Sluiter (VVD)
M. Verstappen, gemeentesecretaris

Afwezig: Mw. J.M. Elstak, CDA
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS)
J.P.T. Winters, CDA



Opening van de vergadering en mededelingen

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Installatie fractieassistenten Jaap Veldhorst (Lokaal Belang), Jan Spronk (VVD), 
Annemarie Pothof-van der Zande (VVD) en Ester Vossenberg (VVD)
De geloofsbrievencommissie bestaande uit John Haverdil (voorzitter), Memet Tekinerdogan 
en Arno Kock rapporteert dat de geloofsbrieven zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is 
gebleken dat deze allen voldoen aan eisen van de Gemeentewet. Geadviseerd wordt om 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang), Jan Spronk (VVD), Annemarie Pothof-van der Zande (VVD) 
en Ester Vossenberg (VVD) toe te laten als fractieassistenten. Allen leggen de belofte af en 
zijn daarmee als fractieassistent geïnstalleerd.

Griffieformatie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw M.M.J. (Maaike) Piscaer, senior raadsadviseur, te benoemen tot 1e 
plaatsvervangend raadsgriffier, voor de duur van de aanstelling op de griffie;
2. Mevrouw D.N.R. (Dorien) de Keyzer, junior raadsadviseur, te benoemen tot 2e 
plaatsvervangend raadsgriffier, voor de duur van de aanstelling op de griffie.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Verordening Sociaal Domein 2018
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening Sociaal domeingemeente Oude IJsselstreek 2018 vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ 19 stemmen voor -  3 stemmen tegen (SP)
■ aangenomen

Meedoenbeleid
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De herziene paragraaf 7 van het beleidsplan sociaal domein ‘Samen, met en voor elkaar’ 
vast te stellen. 
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Motie “Kinderen uit de armoede” (Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA, SP, D66)
De gemeenteraad draagt het college van B&W op:

- Een kindarmoedebestrijdingspakket in te richten om in overeenstemming met de door 
de kinderombudsman gestelde constatering inzake armoede en kinderrechten tot een 
gerichte bestrijding van armoede bij kinderen te komen. Dit 
kinderarmoedebestrijdingspakket te verstrekken per kind.



- In het kinderarmoedebestrijdingspakket een aantal vouchers op te nemen 
bijvoorbeeld:

• voor de aanschaf van kinderkleding en/ schoeisel 
• voor bezoek kunst- en cultuuractiviteiten 
• voor het volgen van zwemlessen t/m diploma B
• voor de aankoop van een fiets; op aanvraag 2x te verstrekken, 1x in de 

basisschoolperiode vanaf groep 5 en 1x in de vo/mbo periode tot 18 jaar
• voor een pakket schoolbenodigdheden voor kinderen uit het PO naar behoefte en 

voor kinderen uit het VO en het MBO naar behoefte voor o.a. ICT, leermiddelen, 
ouderverenigingslidmaatschap, schoolreisje, excursies)

• voor deelname aan diverse  kinderactiviteiten in de gemeente Oude IJsselstreek
• voor een lidmaatschap van een zelf te kiezen vereniging in de Oude IJsselstreek

- Deze vouchers zijn uitsluitend te besteden bij winkels, instellingen en verenigingen in 
de gemeente Oude IJsselstreek.

- In dit pakket ook op te nemen een lijst van activiteiten voor kinderen waarvoor geen 
eigen bijdrage vereist is zoals de bibliotheek, het blote voeten pad Engbergen, de 
kinderboerderijen, de wateractiviteiten op het DRU complex enz.

- Het pakket te differentiëren in drie groepen, kinderen tot en met het PO, kinderen in 
het VO en MBO en kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte vanwege een 
lichamelijk en of geestelijke beperking.

- Dit alles te realiseren binnen de beschikbare budgetten van het sociaal domein;
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Verklaring in het kader van de vangnetuitkering
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de verklaring van de aanvraag vangnetuitkering 2017;
2. In te stemmen met de verklaring van het college van burgemeester en wethouders in het 
kader van de vangnetuitkering.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.In te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking 
zoals geformuleerd in bijlage 1 ‘De Achterhoek werkt door’ versie 4 oktober 2017, met 
inachtneming van de binnen het Algemeen Bestuur (AB) besloten amendementen, zie bijlage 
2.
2. Het AB opdracht te geven voor een verdere uitwerking van ‘De Achterhoek werkt door’ en 
hierbij de gemaakte opmerkingen zoals genoemd in bijlage 2  te betrekken en deze 
uitwerking voor te leggen aan de Achterhoekse colleges en raden;
3.De kanttekening van het college en de raad in te brengen bij het AB van de regio.
Besluit raad:



■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Amendement ‘doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek’ (Lokaal Belang, 
CDA, VVD, PvdA, SP, D66)
De gemeenteraad besluit:

De 3 beslispunten van het raadsvoorstel doorontwikkeling regionale samenwerking aan te 
passen en te wijzigen in:

- Beslispunt 1: zich uit te spreken voor een versterking van de regionale 
samenwerking, te starten op het gebied van economische ontwikkeling en bereikbaarheid en 
in een later stadium met nader te preciseren verdere thema’s en onderwerpen;
- Beslispunt 2: het AB opdracht te geven voor de verdere uitwerking van ”De 
Achterhoek werkt door” waarin is opgenomen hoe de raden, op democratische wijze, 
invulling kunnen geven aan hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende 
rol en hiermee formele zeggingskracht krijgen;
- Beslispunt 3: bij deze uitwerking alsmede de gemaakte opmerkingen zoals genoemd 
in bijlage 2, alsmede de kanttekeningen gemaakt door het college en de raad van Oude 
IJsselstreek hierin te betrekken;
- Beslispunt 4: de raad en het college actief te betrekken bij de verdere uitwerking van 
“de Achterhoek werkt door” en voor deze uitwerking voldoende tijd te nemen;
- Beslispunt 5: de verdere uitwerking van “de Achterhoek werkt door” voor te leggen 
aan het college en de raad;
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Doorontwikkeling regionale samenwerking
De gemeenteraad besluit:
1. Zich uit te spreken voor een versterking van de regionale samenwerking, te starten op het 
gebied van economische ontwikkeling en bereikbaarheid en in een later stadium met nader 
te preciseren verdere thema’s en onderwerpen.
2.Het AB opdracht te geven voor de verdere uitwerking van ”De Achterhoek werkt door” 
waarin is opgenomen hoe de raden, op democratische wijze, invulling kunnen geven aan 
hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol en hiermee formele 
zeggingskracht krijgen.
3.Bij deze uitwerking alsmede de gemaakte opmerkingen zoals genoemd in bijlage 2, 
alsmede de kanttekeningen gemaakt door het college en de raad van Oude IJsselstreek 
hierin te betrekken.
4.De raad en het college actief te betrekken bij de verdere uitwerking van “de Achterhoek 
werkt door” en voor deze uitwerking voldoende tijd te nemen.
5.De verdere uitwerking van “de Achterhoek werkt door” voor te leggen aan het college en de 
raad
Besluit raad: 
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen



■ aangenomen met amendement ‘doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek’ 
(Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA, SP, D66) 

Actualisatie APV
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen;
2. De verordening aanpak woonoverlast vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Woonvisie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
I. De Woonvisie ‘Flexibel reageren op nieuwe en andere woonvragen’ vast te stellen,

II. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen dat:
1. De gemeente over de sociale huursector met de corporaties 
prestatieafspraken maakt over:

a. de wachttijd voor woningzoekenden (streven naar maximaal 1 jaar)
b. het monitoren van de omvang en samenstelling van de doelgroep 

sociale huur
c. het onderzoeken van belemmeringen voor doorstroming van senioren
d. het onderzoeken van de mogelijke rol van corporaties bij de aanpak 

van leegstand.
2. De gemeente de inzet van de Blijverslening onderzoekt.
3. De gemeente een Tafel Woonzorg organiseert waaraan regelmatig met 

stakeholders de ontwikkeling van vraag en aanbod wordt besproken en 
initiatieven worden afgestemd.

4. De gemeente samen met de regio bij het rijk en de provincie pleit voor het 
opheffen van de ongewenste effecten van de scheiding tussen wonen en zorg 
door extra contingent voor Woonzorg-woningen beschikbaar te stellen.

5. Eigen woningbezitters te stimuleren hun woning energieneutraal te maken 
door:
a. een intensievere inzet van het Energie Loket
b. het beschikbaar stellen van de Duurzaamheidslening
c. het stimuleren van collectieve energie opwekking

6. De gemeente het gedachtengoed van de circulaire economie uitdraagt en 
verder uitwerkt t.b.v. toepassing in de eigen activiteiten. 

7. De gemeente flexibel om gaat met de bestaande nieuwbouwcapaciteit. Naast 
het hanteren van de reeds in de WBP vastgestelde perioden waarin ‘rode 
plannen’ nog in aanbouw mogen worden genomen, gaat het om:
a. plannen naar voren halen
b. tijdelijk meer bouwen
c. tijdelijke woonvormen te stimuleren
d. onderzoeken van mogelijkheden voor woningsplitsing in het 

buitengebied
e. nieuwbouw waar mogelijk evenwichtiger verdelen tussen de kernen.

8. De gemeente initiatieven neemt voor nieuwe gebiedsontwikkelingen.
9. De gemeente samen met de regio bij rijk en provincie pleit voor een regionaal 
sloopfonds.

Besluit raad:
■ conform voorstel



■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen
■ motie ‘Impuls voor centrum Gendringen (PvdA, Lokaal Belang, SP, D66) met algemene 
stemmen aangenomen. De motie is toegevoegd in de bijlage. Deze motie is ter nadere 
ondersteuning van de motie ‘Gendringen’ d.d. 7-7-2016

Duurzaamheidsleningen voor woningen en non-profit organisaties
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het invoeren van een gemeentelijke duurzaamheids- en 
stimuleringslening in samenwerking met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVn);
2. De verordeningen "Duurzaamheidslening gemeente Oude IJsselstreek" en de 
"Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Oude 
IJsselstreek 2018" vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Mededelingen en memo’s in het kader van de actieve informatieplicht
Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Externe vertegenwoordigingen
Voor kennisgeving aangenomen.

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.

Vaststellen besluitenlijsten vergadering 24 oktober/9november 2017 en 26 oktober 
2017
De concept besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

Sluiting
De vergadering wordt om 23.04 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 22 februari 2018.

de griffier de voorzitter

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


