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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) 
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: Bert Kuster (Lokaal Belang) 
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) 

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 

 
  

0.2 Vaststellen agenda 
 

Gewijzigd vastgesteld  
 
Ordevoorstellen: 
1. Gerrit Vossers (Lokaal Belang, mede 
namens het CDA) stelt voor om de status van 
deze raadsvergadering om te zetten naar een 
informerende en meningsvormende 
raadsvergadering en voor de besluitvorming 
een extra raadsvergadering te houden op 
donderdag 30 augustus 2018. 
 
2. Hayo Canter Cremers (D66) stelt voor om 
deze raadsvergadering te sluiten en een 
commissievergadering te openen.  
 
De voorzitter constateert dat ordevoorstel 1 is 
aangenomen en dat ordevoorstel 2 daarmee is 
verworpen. 
 

 

0.3 Insprekers  De heer Henk van der Esch (Achterhoek VO) 
heeft verzocht om in te spreken. 
 
Ordevoorstel:  
3. Richard de Lange (VVD) is van mening dat 
volgens het RvO van de raad er tijdens de 
raadsvergadering niet mag worden 
ingesproken en stelt voor inspreken niet toe te 
staan.  
 
De voorzitter meldt dat in het RvO van de 
gemeenteraad in artikel 36 staat dat in 
gevallen waarin het reglement niet voorziet of 
bij twijfel over de toepassing de raad beslist. 
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Richard de Lange verzoekt om een hoofdelijke 
stemming.  
 
Stemverklaringen: 
Ton Menke (PvdA): “Ik wil de heer van der 
Esch in overweging geven om af te zien van 
inspreken. Het is nu een politiek bestuurlijke 
afweging en het is op dit moment ongepast om 
nog in te spreken. Ik zag vanmiddag ook nog 
een brief langskomen met een aantal ultimata. 
Ook voor een volgende keer is het belangrijk 
om mensen in bescherming te nemen wanneer 
zij in het politiek bestuurlijk proces een rol 
willen spelen.” 
 
Hayo Canter Cremers (D66): “De reden dat ik 
even wilde overleggen is omdat er twee kanten 
zijn aan deze zaak. Enerzijds is er de 
afgelopen weken al heel veel informatie aan 
ons verstrekt, daarom vragen wij ons af – ook 
gezien de e-mails die we vanmiddag hebben 
ontvangen – wat hier nu nog aan toe is te 
voegen. Tegelijkertijd vinden wij het prima dat 
de heer van der Esch inspreekt. Al was het 
netter geweest wanneer dit van te voren was 
aangekondigd. Deze zaken tegen elkaar 
afwegend vinden wij het prima dat de heer van 
Esch inspreekt. Al is dit tegen het Regelement 
van Orde en is het procedureel niet de manier 
waarop wij met elkaar omgaan.” 
 
Hoofdelijke stemming  
Het voorstel is verworpen (zie bijlage 1: 
overzicht hoofdelijke stemming) 
 

1 Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO 
(Almende) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

Ordevoorstel: 
4. Op voorstel van Richard de Lange (VVD) 
besluit de raad om 23.50 uur om de deuren te 
sluiten om te spreken over hetgeen besproken 

Richard de Lange dient namens de 
fracties VVD, SP, PvdA en D66 de 
motie ‘Aanpassing uitgangspunten 
nieuwbouw VMBO (Almende)’ in. 
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1. Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage te 
verhogen naar circa € 412.843,-. 

is tijdens de besloten commissievergadering 
van 8 februari 2018. 
 
Van het besloten deel is een afzonderlijke 
besluitenlijst gemaakt.   
  
De voorzitter heropent de vergadering om 
00.20 uur.  
 
Ordevoorstel: 
5. Op voorstel van Ton Menke (PvdA) wordt de 
vergadering na de eerste termijn geschorst en 
zal de tweede termijn plaatsvinden tijdens de 
raadsvergadering van 30 augustus.  
 
 

De motie is toegevoegd in bijlage 
2.  
 
Toezegging 
Wethouder van de Wardt zegt toe 
om na aanleiding van de 
ingediende motie in overleg te 
treden met Achterhoek VO over het 
nieuw op te stellen contract tussen 
de gemeente en Achterhoek VO. 
De wethouder kan niet toezeggen 
dat er voor de raadsvergadering 
van donderdag 30 augustus 2018 
een concept contract ligt, maar 
zegt wel toe in overleg te treden 
met Achterhoek VO om een lijst te 
maken met punten die onder 
andere in het contract zouden 
kunnen worden genomen. In deze 
lijst zullen in ieder geval de punten 
worden opgenomen zoals 
verwoord in dictum 2 en 3 van de 
motie. Na aanleiding van deze lijst 
kan de raad aangeven of zij hier 
nog aanvullingen op heeft.  
 
 

2 Actieve informatie -  

0.4 Sluiting 
 

De vergadering wordt gesloten om 1.30 uur  

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 27 september 2018 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 
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Bijlage 1: overzicht hoofdelijke stemming 
Raadsvergadering 23 augustus 2018 
 

  Ordevoorstel 1 ‘Inspreker niet toestaan’  
 

 VOOR TEGEN 

Aaldering   

Bennink  x 

Canter Cremers  x 

Driever  x 

Elstak  x 

Hakvoort  x 

Haverdil x  

Helmink x  

Hofs  x 

Kock   x 

De Lange x  

Menke x  

Peters x  

Pragt-Fles  x 

Schieven  x 

Siner-Sir   

Sluiter x  

Steentjes  x 

Tekinerdoğan  x 

Tuit x  

Veldhorst  x 

Versteeg x  

Verwaaijen - Roosendaal  x 

Vossers  x 

Wildenbeest  x 

 
Verworpen met 8 stemmen voor  
en 15 stemmen tegen 
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