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Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 5-7-2018 in de DRU Cultuurfabriek te 

Ulft. 

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 
Griffier: Marco Looman  
Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 

Marco Bennink (Lokaal Belang) 
Hayo Canter Cremers (D66) 
Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA) 
Guido Hakvoort (CDA) 
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) 
Gülden Siner – Sir (PvdA) (vanaf 21:08 uur aanwezig) 
Jos Sluiter (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Suzan Tuit (SP) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
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: John Haverdil (PvdA)  

Memet Tekinerdoğan (CDA) 
Elja Versteeg (SP)   

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

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

 
Afmelding Elja Versteeg (SP), John Haverdil 
(PvdA), Memet Tekinerdoğan (CDA), Gulden 
Siner-Sir (PvdA) is afwezig tot eerste termijn 
van agendapunt 3  
 

 

0.2 Vaststellen agenda 
 

Ongewijzigd vastgesteld 
 
Ordevoorstel Gerrit Vossers (Lokaal Belang) –  
De raad gaat akkoord met het gecombineerd 
behandelen van agendapunt 3A, 3B, 4 en 5 
(tezamen genoemd agendapunt 3).  
 

 

1 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 aangenomen met 16 
stemmen voor en 5 stemmen tegen van SP 
en VVD 
 

De fractie SP dient een motie 
‘Zonnepark Harterinkdijk 
Sinderen’ in (zie bijlage 1) 
 
De fractie SP houdt de motie aan 
tot het duurzaamheidsbeleid wordt 
opgesteld. 

2 Zienswijze kadernota Laborijn 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De gemeenteraad brengt zijn zienswijze ten aanzien van 
de kadernota 2019 - 2022 Laborijn naar voren. 
 

Het geamendeerde voorstel wordt met 
algemene stemmen aangenomen, luidende: 
 
1. De gemeenteraad brengt de onderstaande 
zienswijze ten aanzien van de kadernota 2019-
2022 Laborijn naar voren: 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek 
heeft de volgende bedenkingen en 
kritiekpunten op de kadernota 2019-2022 van 
Laborijn: 
- Er wordt een aanzienlijke uitbreiding van de 
personeelsformatie en daarvoor benodigde 
financiële middelen gevraagd, zonder concrete 
en meetbare doelstellingen te formuleren die 
deze extra investeringen kunnen 

De fracties Lokaal Belang, CDA, 
SP, PvdA, VVD en D66 dienen het 
amendement ‘Zienswijze 
kadernota Laborijn’ in (bijlage 2) 
 
Het amendement wordt met 
algemene stemmen aangenomen 
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rechtvaardigen. Dat zou alsnog moeten 
gebeuren; 
- Eveneens ontbreken concrete 
prestatieafspraken en door Laborijn te behalen 
kwaliteitsnormen die kunnen dienen om tot 
een systeem van checks and balances te 
komen tussen de door de gemeenten 
nagestreefde resultaten en de 
uitvoeringspraktijk van Laborijn. Dat zou 
alsnog in de kadernota moeten worden 
opgenomen; 
- Er is onvoldoende zicht op het antwoord 
welke structurele veranderingen plaats moeten 
vinden om het aantal uitstromende cliënten te 
verhogen. De kadernota zou, naast de 
doelstelling om een bepaald (verhoogd) aantal 
cliënten te doen uitstromen, de daarop 
gerichte werkwijze en de benodigde middelen 
moeten beschrijven. 

3A Jaarrekening 2017 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1.1. De jaarstukken 2017 vast te stellen; 
1.2  Het positieve resultaat over 2017 toe te voegen aan de 
Algemene reserve; 
1.3 De reserve Klijnsmagelden toe te voegen aan de reserve 
Sociaal Domein; 
1.4 De reserve Sociaal Veranderagenda toe te voegen aan 
de reserve Sociaal Domein; 
1.5 Het bestedingsdoel van de reserve Onderhoud openbaar 
groen Ulft te verruimen naar Onderhoud openbaar groen 
algemeen; 
1.6 Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester 
en Wethouders voor het gevoerde beleid. 

De beslispunten 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 
worden met algemene stemmen 
aangenomen. 
Beslispunt 1.6 wordt aangenomen met 20 
stemmen voor en 2 stemmen van de SP 
tegen. 
 
 

 

3B Accountantsrapportage 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het accountantsverslag over te nemen; 
2. De controleverklaring aan de jaarrekening toe te voegen. 

Met algemene stemmen aangenomen  
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4 Eerste bestuursrapportage 2018 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
- De eerste bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Met algemene stemmen aangenomen 
 

 

5 Voorjaarsnota 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
De Voorjaarsnota 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Met algemene stemmen aangenomen De fracties Lokaal Belang, CDA, 
SP, PvdA, VVD en D66 dienen de 
motie ‘Samen op weg met de 
Voorjaarsnota 2019’ in (bijlage 3) 
De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
De fractie SP dient de motie ‘Op 
weg naar een armoede-vrije 
gemeente Oude IJsselstreek in 
2025’ in (bijlage 4) 
De fractie SP trekt de motie in, o.a. 
door de toezegging van wethouder 
Van de Wardt in de commissie MO 
over de voortgang binnen het 
Sociaal Domein te rapporteren. 
 
De fractie D66 dient de motie 
Laaggeletterheid’ in (bijlage 5) 
De motie wordt aangehouden en 
aangeboden ter agendering aan 
agendacommissie in de commissie 
MO om eerst met experts over 
laaggeletterdheid in de gemeente 
te spreken. 

6 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 

Het voorstel wordt aangenomen met 17 
stemmen voor en 5 stemmen van SP en 
VVD tegen 
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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. 
2. Door het presidium aan te laten wijzen: 
 a. Aanvullend op het benoemingsbesluit van 24 mei 
2018 nog een plaatsvervangend lid voor het AB voor de 
Euregio Gronau. 
 b. Voor de Euregioraad twee plaatsvervangers, te 
weten het derde benoemde AB-lid en één van de drie 
plaatsvervangende AB-leden. 

7a Actieve informatie -  

7b Vragenuur -  

7c Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - De fractie SP zal de 
aangekondigde motie 
Minimumloon voor iedereen’ pas 
indienen na het zomerreces 
(bijlage 6) 
 
De fracties VVD, D66, PvdA, CDA, 
Lokaal Belang, SP dienen de motie 
‘Omgevingsvisie Gaaf 
Gelderland’ in (bijlage 7) 
De motie wordt met algemene 
stemmen aangenomen  

0.3 Sluiting 
 

De vergadering wordt gesloten om 00:30 uur  

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














































	CONCEPT besluitenlijst openbare raad 5-7-2018.pdf
	Motie SP zonnepark Harterinkdijk 28-6 en 5-7-2018 aangehouden.pdf
	Amendement Zienswijze kadernota Laborijn.pdf
	Motie raadsbreed Samen op weg met de Voorjaarsnota 2018.pdf
	Motie vadovdd SP Op weg naar een armoede-vrije gemeente OIJ in 2025.pdf
	Motie D66 Laaggeletterdheid.pdf
	Motie SP minimumloon voor iedereen 5-7-2018 aangekondigd-niet ingediend.pdf
	Motie vaaovdd VVD D66 PvDA SP Omgevingsvisie  5-7-18.pdf

