Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 24-5-2018 in de DRU Cultuurfabriek
te Ulft.
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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Agendapunt

Besluit / Stemming

0.1

Opening van de vergadering en mededelingen

0.2

Vaststellen agenda

0.3

Installatie fractieassistenten
De geloofsbrievencommissie bestaande uit John Haverdil (voorzitter),
Memet Tekinerdoğan en Cécile Helmink rapporteert dat de geloofsbrieven
van Ton Looman zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze
voldoen aan de gestelde eisen. Geadviseerd wordt om Ton Looman als
fractieassistenten toe te laten.
De geloofsbrieven van Stephen Gijsbers waren reeds onderzocht en
akkoord bevonden door de commissie geloofsbrieven op 17 mei 2018.
De raad besloot op 17 mei 2018 tot toelating van Stephen Gijsbers.
Coalitieprogramma 2018-2022 “Met lef samen bouwen aan onze
toekomst”
De formateurs Bert Kuster (Lokaal Belang) en Peter van de Wardt (CDA)
hebben het coalitieprogramma op 17 mei aan de gemeenteraad
gepresenteerd. Het politieke debat vindt tijdens deze vergadering plaats.

Afmelding van Gerard Wildenbeest (Lokaal
Belang)
De agendacommissie stelt voor om agendapunt
9 (Initiatiefvoorstel Laborijn) aan te houden en
eerst te agenderen in de commissie MO van 7
juni 2018. De agenda wordt met deze wijziging
vastgesteld.
De raad besluit tot toelating van Ton Looman als
fractieassistent.
Stephen Gijsbers en Ton Looman leggen de
belofte af en zijn daarmee geïnstalleerd.

0.4
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De bijdragen (inclusief vragen) van de fracties
zijn, voor zover beschikbaar, schriftelijk
aangeleverd en bijgeplaatst in het
raadsinformatiesysteem (RIS).
De burgemeester constateert aan het einde van
het debat dat:
- Het coalitieprogramma voor
kennisgeving wordt aangenomen;
- De uitwerking van het
coalitieprogramma door het college
samen met de raad wordt opgepakt, om
bij de raadsbehandeling van de
voorjaarsnota prioriteiten aan te kunnen
geven;
- Over alle uiteindelijke voorstellen aan de
raad (bij de begroting) in het openbaar
zal worden gedebatteerd.

Toezeggingen
& moties

1

Gedragscode bestuurlijke integriteit
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De gedragscode voor de raads- en commissieleden en fractieassistenten
van de gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen en met ingang van 24
mei 2018 in werking te laten treden;
2. De gedragscode voor de wethouders van de gemeente Oude
IJsselstreek vast te stellen en met ingang van 24 mei 2018 in werking te
laten treden;
3. De gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Oude
IJsselstreek vast te stellen en met ingang van 24 mei 2018 in werking te
laten treden;
4. De gedragscode bestuurlijke integriteit, vastgesteld op 3 januari 2005,
per 24 mei 2018 in te trekken;
5. Het bijgevoegde gentle agreement:
a. Te onderschrijven en in de praktijk toe te passen;
b. “voor akkoord” ter ondertekening aan te bieden aan de individuele
raadsleden.

2

Vergaderrooster 2018-2019

Met algemene stemmen aangenomen

De raadsleden van de VVD zullen het gentle
agreement op een later moment ondertekenen.
De overige raadsleden hebben “voor akkoord”
ondertekend.
Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het vergaderrooster 2018-2019 vast te stellen.
3

Eventuele verhelderingsvragen aan belanghebbenden
Omdat het bestemmingsplan rechtstreeks in de raad is geagendeerd
kunnen raadsleden verhelderingsvragen stellen aan belanghebbenden

Er waren geen belanghebbenden op de publieke
tribune aanwezig.

4

Bestemmingsplan Frank Daamenstraat 23-23a Ulft

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan “Frank Daamenstraat 23-23a Ulf’’, met
identificatiecode (planlD)NL.IMR0.1509.BP000154-ON01 ongewijzigd vast
te stellen, waarbij voor de locatie van het plangebied gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN versie van 26 januari
2016;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
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5

Bestemmingsplan locatie Vicarisweg 33 Varsselder, herziening 2018

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Conform de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ te beslissen
over de ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied, locatie Vicarisweg 33 Varsselder, herziening 2018’.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, locatie Vicarisweg 33 Varsselder,
herziening 2018’, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000147VA01, ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen conform
de voorgestelde ambtshalve wijzigingen.
3.Geen exploitatieplan vast te stellen.
6

Voorbereidingsbesluit BP woningbouwplanning fase 1
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid ten behoeve
van de uitvoering van fase 1 van de beleidsnotitie Woningbouwplanning
Oude IJsselstreek;
2. De datum voor de inwerkingtreding voor het besluit te bepalen op 8 juni
2018.

7

Jaarstukken ODA

Wethouder Ben Hiddinga meldt het dat
voorbereidingsbesluit moet worden aangepast:
1. Te verklaren dat er met uitzondering van de
percelen kadastrale gemeente Gendringen,
sectie L nummers 4290 en 4291 een
bestemmingsplan wordt voorbereid ten behoeve
van de uitvoering van fase 1 van de
beleidsnotitie Woningbouwplanning Oude
IJsselstreek;
2. De datum voor de inwerkingtreding voor het
besluit te bepalen op 8 juni 2018.
Het gewijzigde voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen
Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het jaarverslag en concept jaarrekening 2017 van de
Omgevingsdienst Achterhoek;
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018;
3. In te stemmen met de concept begroting 2019 van de Omgevingsdienst
Achterhoek.
8

Jaarstukken VNOG
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
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Met algemene stemmen aangenomen

1. In te stemmen met het jaarverslag en concept jaarrekening 2017 van de
Omgevingsdienst Achterhoek;
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018;
3. In te stemmen met de concept begroting 2019 van de Omgevingsdienst
Achterhoek.
8a

Jaarstukken Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL)

9

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De jaarrekening 2017 en de begroting 2019-2022 van het ECAL ter
kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven
in te stemmen met de jaarrekening 2017.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven
in te stemmen met de begroting 2019-2022.
Initiatiefvoorstel Versterking rol raad bij sturing op Laborijn

10

Benoemen leden Raad van Toezicht Reflexis

Met algemene stemmen aangenomen

Aangehouden en verschoven naar de commissie
MO van 7 juni 2018.
Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de openbare
rechtspersoon Reflexis Openbaar Onderwijs de volgende personen:
- De heer Marc Kothuis, woonachtig te Lichtenvoorde;
- de heer Rogier Hoftijzer, woonachtig te Varsseveld (op voordracht van de
ouderengeleding GMR).
11a

Benoemen plaatsvervangend en tweede plaatsvervangend
raadsvoorzitter

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt door het presidium voorgesteld:
1. De heer Ton Menke te benoemen tot 1e plaatsvervangend
raadsvoorzitter;
2. Mevrouw Ine Hofs te benomen tot 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter
11b

Benoemen commissievoorzitters en leden van de reservepool

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De heer Ton Menke te benoemen tot voorzitter van de commissie AFE

Opmerking: de benoeming van de heer
Schieven als voorzitter van de commissie FL is
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11c

2. De heer Erik Schieven te benoemen tot voorzitter van de commissie FL
3. De heer Ruben Driever te benoemen tot voorzitter van de commissie
MO;
4. Hayo Canter Cremers, Guido Hakvoort, Richard de Lange en Gülden
Siner-Sir te benomen tot leden van de reservepool van
commissievoorzitters.

mogelijk tijdelijk tot het zomerreces 2018.

Benoemen leden geloofsbrievencommissie

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Tot leden van de geloofsbrievencommissie te benoemen: Frank
Aaldering, Memet Tekinerdogan, Elja Versteeg, John Haverdil, Cécile
Helmink en Hayo Canter Cremers.
11d

Benoemen leden werkgeverscommissie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Tot leden van de werkgeverscommissie te benoemen: Ton Menke
(voorzitter), Gerard Wildenbeest en Richard de Lange.

Met algemene stemmen aangenomen

11e

Benoemen vertegenwoordigers in besturen/commissies externe
vertegenwoordigingen

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De in het raadsvoorstel ‘benoemingen externe regelingen’ genoemde
personen te benoemen in de desbetreffende functies.
12

Bekrachtiging geheimhouding op deel bijlagen bij
meerjarenprogramma grondexploitatie 2018

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen (Financiën
op projectniveau van 8 grondcomplexen) behorende bij het voorstel tot
vaststelling van het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG) 2018
bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2, sub b, van de Gemeentewet.
13a

Actieve informatie

Ingekomen stukken voor kennisgeving
aangenomen

13b

Externe vertegenwoordigingen

Voor kennisgeving aangenomen
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13c

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.

13d

Vaststellen besluitenlijst 28 en 29 maart 2018; 5 en 19 april 2018 en 17
mei 2018

De concept besluitenlijsten zijn ongewijzigd
vastgesteld.

13e
13f
0.3

Vragenuur
Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 28 juni 2018.
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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