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

 
Afmelding van Gerard Wildenbeest (Lokaal 
Belang) en Elja Versteeg (SP), John Haverdil 
(PvdA) 
 
De gemeenteraad staat stil bij het overlijden 
van Hans ten Have, raadslid in de periode 
1994 – 1998 in de gemeente Wisch. 
 

 

0.2 Vaststellen agenda 
 

Ongewijzigd vastgesteld  

1.A Omgevingsvisie, startnotitie en ambitieniveau 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een raadsbegeleidingsgroep Omgevingsvisie in te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen  

1.B Oprichting Auditcommissie 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De verordening op de auditcommissie 2018 vast te stellen. 
2. De fracties verzoeken één lid per fractie aan te wijzen als 
lid van de auditcommissie 

Met algemene stemmen aangenomen  

2 Jaarstukken Regio Achterhoek en Achterhoek 2020 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de Regio 
Achterhoek; 
2. In te stemmen met het uitkeren van het positief 
jaarresultaat van € 41.000,- aan de gemeenten; 
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 van 
Achterhoek2020. 

Met algemene stemmen aangenomen  

3 Informatieveiligheid ENSIA DigID Suwinet 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA. 
2. Het herkennen en erkennen van verbeterpunten binnen de 
collegeverklaring. 

Met algemene stemmen aangenomen  
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3. De collegeverklaring als zijnde verantwoording over 
informatieveiligheid vast te stellen. 

4  Actualisatie bestemmingsplan buitengebied 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Over de ingekomen zienswijzen te besluiten conform het 
voorstel zoals opgenomen in bijlage 1 “Nota zienswijzen 
bestemmingsplan “Buitengebied Oude IJsselstreek 2017”. 
2. In te stemmen met de “Nota ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017” 
zoals opgenomen in bijlage 2. 
3. Het bestemmingsplan “Buitengebied Oude IJsselstreek 
2017”, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000100-
VA01 vast te stellen. 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 
Ter vergadering heeft portefeuillehouder 
Hiddinga voorgesteld beslispunt 1 gewijzigd 
vast te stellen, luidende:  
 

1. over de ingekomen zienswijzen 
beslissen conform het voorstel zoals 
opgenomen in bijlage 1 “Nota 
zienswijzen bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017”, 
waaraan wijzigingen worden 
doorgevoerd met betrekking tot: 

a. zienswijze nr. 7: de 
functieaanduiding 
‘caravanstalling’ op de 
voormalige bedrijfsbebouwing 
vervangen door de 
functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – reparatie 
van meubels en opslag’; 

b. zienswijze nr. 160: een 
aanvullende functieaanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf – 
fouragehandel als 
nevenactiviteit’ opnemen; 

 
Het gewijzigde voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen 

De fracties PvdA, CDA, SP, D66 en 
VVD dienen de motie ‘Ruimte 
voor sloop in ruil voor 
nieuwbouw VAB’ in (zie bijlage 1) 
 
De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen  

5 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 
Zonnepark Harterinkdijk Sinderen 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, 
zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het afwijken van 
het bestemmingsplan. 

Het voorstel wordt aangehouden tot de 
raadsvergadering van 5 juli 
 
 
 

De fractie SP dient een motie 
‘Zonnepark Harterinkdijk 
Sinderen’ in (zie bijlage 2) 
 
De motie wordt aangehouden tot 
de raadsvergadering van 5 juli en 
dan betrokken bij de Voorjaarsnota. 
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  Wethouder Janine Kock en raadslid Jeanette 
Elstak hebben de raadsvergadering tijdens 
een schorsing verlaten en zijn teruggekeerd 
tijdens de behandeling van agendapunt 14 

 

6 Meerjarenprogramma grondexploitatie 2018 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1.Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2018 
vast te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen   

7 Jaarrekening 2017- begroting 2019 – meerjarenraming 
2020-2022 Stadsbank Oost Nederland 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De jaarrekening 2017,  de begroting 2019, de 
meerjarenraming 2020-2022 en de structurele 
kwaliteitsimpuls schuldhulpverlening ter kennisgeving aan te 
nemen. 
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
SON mee te geven in te stemmen met de jaarrekening 2017. 
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
SON mee te geven in te stemmen met de begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022. 
 

Met algemene stemmen aangenomen 
 
 

Op verzoek van de raad wordt de 
agendacommissie gevraagd de 
toelichtende memo te agenderen 
bij de eerstvolgende commissie 
MO met daarbij een financiële 
paragraaf.  
 
Wethouder van de Wardt zegt toe 
dat de vragen over de daling van 
de indicaties schriftelijk zullen 
worden beantwoord.  

8 Gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-
2022 Laborijn 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Aan het Dagelijks Bestuur van Laborijn kenbaar te maken 
dat de gemeenteraad Oude IJsselstreek zich kan vinden in 
de meerjarenbegroting 2019-2022 van de GR Laborijn. 
2. Aan het Dagelijks Bestuur van Laborijn kenbaar te maken 
dat de gemeenteraad Oude IJsselstreek zich kan vinden in 
de gewijzigde begroting 2018 van de GR Laborijn. 
 

Het voorstel wordt aangenomen met 18 
stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, SP, 
PvdA, D66) en 3 tegen (VVD) 

 

9 Zienswijze kadernota Laborijn 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 
Het voorstel wordt aangehouden tot de 
raadsvergadering van 5 juli 2018 
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1. De gemeenteraad brengt zijn zienswijze ten aanzien van 
de kadernota 2019 - 2022 Laborijn naar voren. 
 

De zienswijze zoals voorgesteld en verwoord 
door de fractie van de CDA zal worden 
toegevoegd aan het concept besluit. 
 

10 Begroting 2019 en jaarverslag 2017 GGD NOG 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GGD 
ter kennisgeving aannemen.  
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
GGD mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 
2017. 
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
GGD mee te geven om in te stemmen met de begroting 
2019. 
 

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 
 
 
 

 

11 Initiatiefvoorstel versterking rol raad bij sturing op 
Laborijn 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Laborijn te verzoeken de informatie vanuit Laborijn aan te 
vullen met informatie over werkwijzen;  
2. tijdens de twee bijeenkomsten per jaar van Laborijn met de 
raden ook te spreken (a) over de wijze waarop Laborijn 
werkt, wat die werkwijze betekent voor hun cliënten en hoe 
die ervaren wordt en (b) over ontwikkelingen die afkomen op 
Laborijn en deze bijeenkomsten te koppelen aan de P&C 
cyclus;   
3. aan de bijeenkomsten van Laborijn te koppelen 
bijeenkomsten van de gezamenlijke raden met de 
bestuurders van Laborijn;  
4. de bijeenkomsten van Laborijn en eventueel de 
bijeenkomsten met de bestuurders (mede) te laten 
voorbereiden door een raadswerkgroep;  
5. de raadswerkgroep te laten bestaan uit vier raadsleden per 
raad (twee coalitie, twee oppositie) en te laten ondersteunen 
door de raadsgriffiers;  
6. tevens is het voorstel om ten behoeve van de 
raadswerkgroep vier raadsleden aan te wijzen als lid. 

Het geamendeerde voorstel wordt met 
algemene stemmen aangenomen.  
 
Daarbij is beslispunt 7 toegevoegd, luidende: 
 
7. het functioneren van de raadswerkgroep 
wordt in ieder geval na een jaar geëvalueerd, 
om te kijken of dit de meest wenselijke en 
effectieve manier is voor de raad van de 
gemeente Oude IJsselstreek om grip te 
houden op de GR Laborijn. 

De fracties Lokaal Belang, CDA, 
SP, PvdA, VVD en D66 dienen het 
amendement ‘evaluatie 
raadswerkgroep Laborijn’ in 
(bijlage 3). Het amendement wordt 
met algemene stemmen 
aangenomen 
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12 Beleidsplan inclusie 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het Beleidsplan Inclusie vast te stellen. 

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 

 

13 Mandatering voordracht leden Euregio-organen aan 
Regio Achterhoek 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een mandaatbesluit te nemen, luidende:  
Onder verwijzing naar de artikel 10, lid 2 en artikel 12 lid 1 tot 
en met 4 van de "Regeling voor het Nederlands-Duitse 
openbare lichaam EUREGIO", mandateert de gemeenteraad 
van de gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio 
Achterhoek de bevoegdheid om namens de gemeente Oude 
IJsselstreek de afvaardiging van haar vertegenwoordigers 
naar de EUREGIO-organen te doen. 
De gemeente doet hiertoe een voorstel met minimaal 4 
kandidaat-leden voor de EUREGIO-organen waarbij 
partijpolitiek een zo breed mogelijk spectrum wordt 
nagestreefd. 
 

Het voorstel wordt aangehouden tot de 
raadsvergadering van 5 juli 2018 
 

 

14a Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen 
 

 

14b Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen 
 

 

14c 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. 
 
Richard de Lange (VVD) heeft vragen bij de 
ingekomen brief (2018_0071) van de NLPO en 
de ingekomen brief van de ANN (2018_0064) .  
 
Portefeuillehouder Otwin van Dijk heeft de 
vragen beantwoord.  
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Richard de Lange (VVD) heeft vragen bij het 
ingekomen stuk actieve informatie 
(2018_0072) Jaarverslag Toezicht op 
kinderopvang Oude IJsselstreek.  
 
Peter van de Wardt zegt toe dat deze 
(technische) vraag schriftelijk wordt 
beantwoord 
 

14d Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2018 en 7 juni 2018 De concept besluitenlijst van 7 juni 2018 is 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
De besluitenlijst van 24 mei is gewijzigd 
vastgesteld.  
Agendapunt 1, Gedragscode bestuurlijke 
integriteit. De tekst “De raadsleden van de 
VVD zullen het gentle agreement op een later 
moment ondertekenen. De overige raadsleden 
hebben “voor akkoord” ondertekend.” is uit de 
concept tekst verwijderd.  
 

 

14e Vragenuur -  

14f Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  

0.3 Sluiting 
 

De vergadering wordt gesloten om 22.46 uur 
 

 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 5 juli 2018.  
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 
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