
     
 

Conclusies en afspraken 
 

Van het besloten gedeelte van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 
(MO) van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op donderdag 8 februari in de DRU 

Cultuurfabriek te Ulft 
 
Aanwezig:   Theo Colenbrander, commissievoorzitter 

Maaike Piscaer, commissiegriffier 
         

Lokaal Belang (GVS) 
Gerard Wildenbeest 
Ine Hofs 
Miranda Steentjes 
Herman Vreeman 
Gerard Sinke 
         

    CDA 
    Chrysto Wormskamp 
    Sylvia Stuivenberg  
     

SP 
Elja Versteeg 
Jan Vesters 
Heini Peters 

    
PvdA 

    Sylvia van Londen 
Ton Menke 
Gulden Siner  

 
    D66 
    Ine Woudstra 
    Karen Smelt 
    Hayo Canter Cremers 
 

VVD 
Cécile Helmink 
Esther Vosseberg-Raterink  
Floor Wissing  
 

  
Voorts aanwezig  Wethouder Bert Kuster (LB)  
    Wethouder Peter van de Wardt (CDA) 
     
Ambtelijk aanwezig: Hannie Burcksen 

Bob Konings 
Juss van de Lisdonk 
 
   

Afwezig met afmelding:  Arno Kock (D66) 
    Jeanette Elstak (CDA) 

 
Na het sluiten van de deuren om 21.10 uur is de vergadering achter gesloten deuren heropend om 
21.15 uur. Voor deze besloten commissievergadering zijn tevens de leden van de commissie AFE 
uitgenodigd.    
 



Onderwerp 

Aard bespreking 

Besluit in geheimhouding te vergaderen 

Besluitvorming  
De commissie besluit om met gesloten deuren te vergaderen. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 
Voorbereidende beraadslaging 

 Programmamanager Bob Konings geeft een presentatie over de gewijzigde 
plannen rondom de nieuwbouw van het Almende college. Deze presentatie zal 
als geheim stuk ter inzake worden gelegd in de griffiekamer. Voor dit 
agendapunt zijn verder geen stukken. De stukken zijn afhankelijk van de reactie 
van het Almende college n.a.v. de gewijzigde begroting. Deze reactie zal 
dinsdag 13 februari in het college van B&W worden besproken. De (geheime) 
stukken zullen voorts uiterlijk vrijdag 16 februari aan de raad worden 
toegezonden. 
 
Op verzoek van Hayo Canter Cremers wordt de vergadering om 21.45 uur voor 
15 minuten geschorst. De vergadering wordt om 22.00 uur hervat.   
 
De voorzitter meldt dat hij heeft opgemerkt dat er door een aantal 
commissieleden foto’s zijn gemaakt van de presentatie. Hij wijst erop dat de 
commissie zal worden voorgesteld geheimhouding op te leggen op alles wat in 
het besloten deel van deze commissievergadering is besproken. Hij verzoek de 
commissieleden daarmee rekening te houden ten aanzien van de gemaakte 
foto’s.   
 
Toezegging: portefeuillehouder Peter van de Wardt zegt toe dat de raad uiterlijk 
vrijdag 16 februari de geheime stukken voor de raad van 22 februari zal 
ontvangen. Bij deze stukken zullen de vragen die zijn gesteld in de commissie 
voor zo ver mogelijk worden meegenomen. Het uitzoeken van deze gegevens 
kost tijd en de kans is aanzienlijk dat deze gegevens daarmee niet voor 16 
februari inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het gaat hier o.a. om de vragen: 1) 
is er een alternatieve financiering mogelijk? 2) hoe is een kostenstijging van 30 
procent te verklaren? 3) hoe staat het Almende college in deze situatie? 4) hoe 
zit het met de optie om in het Almende een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar 
te huisvesten?  
 
Aangezien de korte deadline voor de raadsvergadering van 22 februari zal in 
overleg met de fractievoorzitters en de griffie worden besproken of de stukken 
zoals voorgeschreven in het RvO alleen op de griffiekamer ter inzage zullen 
worden gelegd of dat deze ook per aangetekende post naar de fractievoorzitters 
zullen worden toegestuurd.  
 
Commissieadvies: bespreekstuk in de raad 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Oplegging geheimhouding 
Besluitvorming 

 De commissie besluit geheimhouding op te leggen op hetgeen in het besloten 
deel van deze vergadering is besproken, het audioverslag en de lijst van 
conclusies en afspraken van het besloten deel van deze vergadering.. 

 
 
Aldus vastgesteld door de gecombineerde commissie MO / AFE  in zijn besloten vergadering van 30 
augustus 2018. 
 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
Maaike Piscaer      Ruben Driever 
 
 


