
Openbare besluitenlijst

Van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 22 februari 2018  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)
Mw. J.M. Elstak, CDA 
H.A.M. van Groningen, PvdA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
J.W. Haverdil, PvdA
Mw. C. Helmink, VVD 
S.L. Hiddinga, Lokaal Belang (GVS) 
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)
M. Tekinerdoğan, CDA
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. G. Siner - Sir, PvdA
J.M.G.M. Vesters, SP
J.P.T. Winters, CDA 



Opening van de vergadering en mededelingen

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter meldt dat dit de laatste inhoudelijke 
raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart is. Daarnaast doet hij een 
oproep aan alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek om te gaan stemmen.

Installatie fractieassistenten 
De geloofsbrievencommissie bestaande uit Cécile Helmink (voorzitter), Ine Hofs en Elja 
Versteeg rapporteert dat de geloofsbrieven zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken 
dat deze allen voldoen aan eisen van de Gemeentewet. Vervolgens besluit de raad tot 
toelating.
Geadviseerd wordt Jan Soentjens (D66), Ruben Driever, Janine Kock en Lotte Pragt-Fles 
(CDA), Yvon van de Wetering en Willie Oort-Löwenthal (PvdA)  toe te laten als 
fractieassistenten. Allen leggen de belofte/eed af en zijn daarmee als fractieassistent 
geïnstalleerd.

Griffieformatie
Op 14 december 2017 werd mevrouw D.N.R. (Dorien) de Keyzer door de raad benoemd tot 
junior raadsadviseur/2e plaatsvervangend raadsgriffier, voor de duur van de aanstelling op 
de griffie. Tijdens deze raadsvergadering  vindt de beëdiging plaats. Zij legt de belofte af en 
is daarmee beëdigd.

Gunning accountantscontrole voor het jaar 2018 in combinatie met ontwikkeling 
interne beheersing
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de verschillende scenario’s/keuzes om de accountantscontrole 

aan te besteden, waarbij realistische keuze is ofwel een EU-aanbesteding ofwel 
het huidige contract met BTB nog één jaar te verlengen;

2. Het huidige contract met BTB nog één jaar te verlengen voor de controle over het jaar 
2018 om onze interne beheersing verder uit te werken en op basis daarvan eind 2018 
een goede keuze voor de vernieuwing van de accountantscontrole 2019 en verder te 
kunnen maken.

Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Controleprotocol 2017 en Normenkader 2017
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Controleprotocol 2017 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole vast te stellen
2. Het Normenkader 2017 voor kennisgeving aan te nemen 
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen



Vaststelling LOGA-brieven voor griffie
Door de werkgeverscommissie wordt de gemeenteraad voorgesteld:
1. Het vaststellen van de volgende Loga brieven:
1.1. Technische wijzigingen CARUWO (CvA/LOGA 17/06 Lbr. 17/033).
1.2. Wijziging salarisbedragen, WLM en IKB Cao Gemeenten 2017-2019 (CvA/LOGA 

17/10 Lbr. 17/057)
1.3. Wijziging CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 (CvA/LOGA 17/11 Lbr 17/058)
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Stimuleringslening voor kleine en micro bedrijven
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het instellen en invoeren van een gemeentelijke stimuleringslening 

voor kleine en micro bedrijven;
2. De verordening "Stimuleringslening duurzame maatregelen voor kleine en micro 

ondernemingen in de gemeente Oude IJsselstreek 2018" vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Coördinatieverordening gemeente Oude IJsselstreek
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De Coördinatieverordening gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Regiovisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten Regiovisie Opvang en Bescherming in de 

Achterhoek;
2. Akkoord te gaan met de uitwerking van de uitgangspunten, zoals beschreven in het 

plan van aanpak.
Besluit raad: 
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ beslispunt 1 met algemene stemmen aangenomen
■ beslispunt 2 aangenomen met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen (D66)

Tweede wijziging GR Laborijn inzake blijvende deelname gemeente Montferland 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de GR 

Uitvoeringsorganisatie Laborijn te wijzigen. Met deze wijziging wordt de tijdelijke 
deelname van de gemeente Montferland in de gemeenschappelijke regeling voor de 
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening omgezet in een blijvende deelname.

Besluit raad:
■ conform voorstel



■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Regionale verevening Jeugdzorg 2017
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de verevening van de risicovolle jeugdzorg in 2017 tussen de acht 

gemeenten in de Regio Achterhoek. Het betreft:
• landelijk ingekochte zorg
• bovenregionaal ingekochte zorg
• jeugdbescherming en jeugdreclassering
• alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7x24 uurs 

zorg);
2. In afwijking van 2015 en 2016 over 2017 alleen te verevenen op de tekorten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Economische beleidsvisie
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Economische beleidsvisie OIJ vast te stellen en daarbij de volgende kaders te 

hanteren:
- Gronduitgifte o.b.v. het Marketing en Acquisitieplan Bedrijventerreinen Oude 

IJsselstreek
- Dienstverlening aan bedrijven optimaliseren o.b.v. de Rode loper aanpak;
- Aansluiting van vraag en aanbod van arbeid bevorderen o.b.v. de Human Capital 

agenda;
- Innovatie bevorderen o.b.v. de Innovatieagenda Oude-IJsselstreek;
- Verduurzaming van de economie stimuleren o.b.v. de Notitie Circulaire Economie,
2. Het Bijlagenboek Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek (Bijlage 3) voor 

kennisgeving aannemen
3. Een bijdrage leveren aan de uitwerking van het Economisch Ecosysteem om 

uitvoering te geven aan de opgave om de Economische Uitvoeringsagenda te 
vertalen naar concrete uitvoeringsmaatregelen.

Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Vaststellen gedachtenlijn toekomst bedrijventerreinen West Achterhoek
1. De gedachtenlijn naar de toekomst toe voor de samenwerking op het gebied van 

bedrijventerreinen in de West Achterhoek vast te stellen, te weten:
a) A18 Bedrijvenpark fase 2 wordt nu niet ontwikkeld. De boekwaarde wordt 

volgens de SOK-regels teruggebracht naar agrarische waarde. Met rente is er 
nu een boekwaarde van ca. € 12 miljoen. De vier gemeenten hebben een 
voorziening getroffen voor € 7 miljoen. De resterende € 5 miljoen (minus de 
agrarische waarde)  wordt in de verhouding 35 – 25 – 20 – 20% verrekend. 
Er wordt daadwerkelijk betaald. A18 Bedrijvenpark fase 2 wordt uit de SOK 
gehaald. De SOK wordt in die zin aangepast. Doetinchem blijft eigenaar van 
fase 2 en verantwoordelijk voor de toekomst (misschien Zonnepark). Doet zich 
binnen 15 jaar de mogelijkheid voor om alsnog het terrein aan één of twee 



grote gegadigden te verkopen (de “grote klapper”) dan wordt het financiële 
resultaat daarvan alsnog conform het SOK-model afgerekend.  

b) A18 Bedrijvenpark fase 1 blijft onderdeel van de SOK en de daarin geldende 
bepalingen blijven overeind. Dat geldt ook voor DocksNLD-1, uiteraard totdat 
het uitontwikkeld is, e.e.a. eveneens volgens de SOK. De afgesproken 
financiële verdeling en verrekening en de afgesproken voorzieningen alsmede 
de afspraak over de verdeling van de potentiele winst c.q. het potentiele 
verlies blijven intact. 

c) De vier gemeenten spannen zich gezamenlijk in om de provincie te overtuigen 
dat spoedige ontwikkeling van DocksNLD-2 wenselijk is voor de economische 
ontwikkeling van het gebied Achterhoek. Ontwikkeling en exploitatie gebeuren 
voor rekening en risico van de gemeente Montferland, inclusief de benodigde 
ontsluiting voorDocksNLD-2. Montferland doet geen beroep op de andere drie 
gemeenten voor bijdragen in de kosten van de ontsluitingsweg (ook niet als de 
provincie daarin niet bijdraagt en ook niet voor het deel op grondgebied van 
Oude IJsselstreek en de aansluiting op A3) die nodig is voor DocksNLD-2. De 
vier gemeenten spannen zich samen in om bij de provincie een bijdrage te 
krijgen voor de verbetering van de ontsluiting en verbetering van het 
wegenstelsel (van Zuid naar Noord t/m Bronckhorst, inclusief ZLV-
verbeteringen). Er worden door de overige drie gemeenten geen bezwarende 
zienswijzen ingediend tegen een ontwerp omgevingsplan voor DocksNLD2. 
Montferland doet een krachtig beroep op de Stadsregio om de aanpak (hier 
geformuleerd onder A t/m E) te ondersteunen bij de provincie. 

d) De vier gemeenten spreken af dat afgewacht wordt of in 2018 de uitgifte van 
grond op A18 Bedrijvenpark fase 1 zich voldoende spoedig verloopt om 
gezamenlijk een pleidooi te houden bij de provincie om Hofskamp-3 te 
ontwikkelen: een poging tot het formuleren van een visie op 
bedrijfsterreinenontwikkeling. Indien de conclusie is dat A18 Bedrijvenpark 
fase 1 nog onvoldoende snel wordt uitgegeven, wordt eind 2019 dit opnieuw 
onderzocht. Deze monitoring wordt zo nodig nogmaals herhaald. Indien op 
enig moment de conclusie is dat de tijd rijp is om Hofskamp-3 in ontwikkeling 
te nemen, gebeurt dat voor rekening en risico van de gemeente Oude 
IJsselstreek. 

e) De vier gemeenten ondersteunen de plannen van de gemeente Bronckhorst 
om op een bedrijfsterrein ontwikkeling mogelijk te maken op beperkte schaal 
voor de allocatie van lokaal gebonden bedrijven. Ontwikkeling vindt plaats 
voor risico en rekening van Bronckhorst.

2. Opdracht te geven deze gedachtenlijn nader uit te werken, waarbij de financiële, 
juridische én beleidsmatige consequenties nadrukkelijk in beeld worden gebracht op 
basis waarvan te zijner tijd een gewogen besluit kan worden genomen. Hieraan 
verbinden we de volgende randvoorwaarden:
- dat we ons inspannen om economische kansen die zich voordoen te benutten 

en negatieve financiële gevolgen voor de samenwerkende partijen zoveel 
mogelijk te beperken;

- de punten a. t/m e. met als belangrijk onderdeel voor ons, de realisatie van 
Hofskamp-Oost III integraal worden uitgevoerd en we met elkaar bespreken 
wat de consequenties hiervan zijn indien onderdelen uit het rapport 
onverhoopt niet haalbaar blijken te zijn;

- dat er voorafgaand aan definitieve besluitvorming geen onomkeerbare 
situaties worden gecreëerd.

Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming
■ met algemene stemmen



■ aangenomen
■ De motie ‘Samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek’ (Lokaal Belang, CDA, VVD, 
PvdA, SP, D66) wordt met algemene stemmen aangenomen. De motie is toegevoegd in de 
bijlage. 
■ opmerking: De heer Hiddinga (Lokaal Belang) nam niet deel aan de beraadslaging en 
stemming

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

Externe vertegenwoordigingen
De heer De Lange (VVD) heeft een vraag aan wethouder Kuster in zijn rol als lid van het AB 
van de regio Achterhoek: In de notulen van de vergadering van het AB van december vorig 
jaar heeft de heer De Lange gelezen dat de Regio Achterhoek in de toekomst wil gaan 
bepalen wie namens de Achterhoekse gemeenten zitting neemt in de Euregio-Raad. De heer 
De Lange wil graag weten: 1) Wat waren de overwegingen voor deze beslissingen? 2) Is dit 
geen bevoegdheid van de gemeenteraad? 3) Wat is het standpunt van onze gemeente in dit 
geval?

Wethouder Kuster antwoord dat alle gemeenten individueel lid zijn van de Euregio en hun 
eigen afgevaardigde vaststellen. De regio Achterhoek wil dit graag coördineren zodat er een 
evenwichtige verdeling komt over de hele regio. Er is een verschil tussen het lidmaatschap 
van het AB van de Euregio en van de Euregio-Raad. Het AB gaat over de afvaardiging naar 
de Euregio-Raad en de gemeenten zelf gaan over de afvaardiging naar het AB de Euregio.

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 14-12-2017
De concept besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

Besluit tot het sluiten van de deuren
Indien tenminste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of indien de 
voorzitter het nodig oordeelt worden de deuren gesloten nadat iedereen op de publieke 
tribune, de pers en beëdigde fractieassistenten de raadszaal hebben verlaten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De deuren te sluiten.
Besluit raad:
■ conform voorstel
■ zonder hoofdelijke stemming 
■ met algemene stemmen
■ aangenomen

Sluiting
De vergadering wordt om 22.00 uur geschorst. Van het besloten deel is een afzonderlijke 
besluitenlijst gemaakt. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 26 april 2018.



de griffier de voorzitter

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


