Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 22 mei 2019 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/

0.1

Agendapunt

Besluit / Stemming

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Ruben Driever (CDA) en Jaap
Veldhorst (Lokaal Belang), Lotte Pragt (CDA) komt
later, Marco Bennink (Lokaal Belang) en Memet
Tekinerdoğan (CDA) zullen de vergadering
(mogelijk) eerder verlaten.
De voorzitter meldt dat op 24 september 2018 het
raadspresidium besloten heeft tot uitbreiding van
het raadsinformatiesysteem met o.a. een module
stemgedrag. Tijdens deze vergadering zal dit
systeem voor het eerst worden gebruikt. De uitslag
van de stemmingen zijn na afloop van de
vergadering te raadplegen in het RIS.

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is gewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van agendapunt 3 ‘Beleidsnotitie
Recreatie en toerisme’ meldt de voorzitter het
volgende:
- De commissie AFE heeft geadviseerd
“bespreekstuk, tenzij de raad besluit tot
afvoeren van de agenda”.
- Het college heeft middels een memo (d.d.
14 mei 2019) de raad verzocht het voorstel
van de agenda af te voeren.
- Er zijn door verschillende fracties bij dit
onderwerp moties ingediend. Dat leidt wat
betreft de vergaderorde tot de volgende
mogelijkheden:
1. Definitief agenderen, debat voeren,
besluiten het voorstel aan te houden.
Eventuele moties kunnen in stemming
worden gebracht;
2. Agendapunt afvoeren en (op aanvraag)
nieuw agendapunt “Procesdebat
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Toezeggingen & moties

Beleidsvorming Recreatie & Toerisme” aan
agenda toevoegen. Daarmee is het huidige
voorstel van tafel. Eventuele moties kunnen
in stemming worden gebracht.
3. Agendapunt afvoeren en aangekondigde
moties bij “Moties vreemd aan de orde van
de dag” behandelen.
Guido Hakvoort (CDA) doet namens de fracties van
Lokaal Belang en het CDA een ordevoorstel om te
kiezen voor optie 2.
Het ordevoorstel wordt aangenomen.
De voorzitter meldt dat daarmee agendapunt 3 is
komen te vervallen en aan de agenda wordt
toegevoegd agendapunt 3b ‘Procesdebat
Beleidsvorming Recreatie en Toerisme’.
1

Integraal huisvestingsplan Onderwijs OIJ 20192032
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Integraal Huisvestingsplan OIJ 2019-2032 vast
te stellen;
2. De financiële consequenties van het IHP als
voorstel opnemen in de betreffende voorjaarsnota’s
en begrotingen.

2

Regio Deal Achterhoek en gemeentelijke
cofinanciering
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het uitspreken van de intentie
voor het inzetten van de cofinancieringsbijdrage van
€ 721.076,- voor de Regio Deal;
2. In te stemmen met ondertekening van de Letter of
Support door het algemeen bestuur van 8HRK
Ambassadeurs.
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Lotte Pragt (CDA) is vanaf 20.55 uur aanwezig.
Het voorstel wordt aangenomen met 20 stemmen
voor (Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA, D66) en
stemmen 3 stemmen tegen (VVD). De VVD wordt
daarbij geacht het voorstel voor kennisgeving te
hebben aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.

De door de fracties SP, PvdA, CDA en
VVD ingediende motie ‘IHP niet in
beton gegoten’ wordt gewijzigd met
algemene stemmen aangenomen
(zie bijlage 1)

3

Beleidsnotitie Recreatie en toerisme

AGENDAPUNT VERVALLEN

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 20192023 vast te stellen;
2. Kennis te nemen bijlagen 1 en 2:
3b

Procesdebat Beleidsvorming Recreatie en
toerisme

Memet Tekinerdoğan (CDA) verlaat om 22.40 uur
de vergadering
Marco Bennink (Lokaal Belang) verlaat om 23.10
uur de vergadering

De door de fracties Lokaal Belang en
CDA ingediende motie ‘Procesvoorstel
beleidsvorming recreatie en toerisme’
wordt ingetrokken.
De door de fracties VVD, SP en D66
ingediende motie ‘beleidsnotitie
recreatie en toerisme’ wordt
ingetrokken.
De door de fracties LB, CDA, SP,
PvdA, VVD en D66 ingediende motie
‘beleidsnotitie recreatie en toerisme’
wordt met algemene stemmen
aangenomen (zie bijlage 3)
De door de fracties VVD, SP, PvdA en
D66 ingediende motie van treurnis
wordt verworpen met 10 stemmen
voor (SP, PvdA, VVD, D66) en 11
stemmen tegen (Lokaal Belang, CDA)
(zie bijlage 4)

4

ENSIA verantwoording DigID-Suwinet en privacy
2019
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de inhoud van de
Collegeverklaring ENSIA 2018;
2. Kennis te nemen van de rapportage over privacy.
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Met algemene stemmen aangenomen.

5

Financiële (jaar)stukken Veiligheidsregio Noord
Oost Gelderland (VNOG)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van:
- Voorlopige jaarstukken 2018;
- Kadernota 2020-2023;
2. Een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland ten aanzien van de
concept Begrotingswijziging 2019 en de concept
Programmabegroting 2020 conform bijgaande
concept brief.
3. De voorgestelde zienswijze aan te vullen met de
volgende zin:
‘De raad van Oude IJsselstreek acht het nuttig en
uitermate zinvol dat het VNOG bestuur een
ambtelijke klankbordgroep financiën met een
informatieve, toetsende en adviserende rol heeft
ingesteld en spreekt als haar nadrukkelijke wens uit
de Raad, als hoogste orgaan van de gemeente, uit
hoofde van haar budgetrecht hierbij door het bestuur
van de VNOG actief wordt betrokken.’
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Het door de fractie VVD ingediende amendement
‘VNOG’ wordt met algemene stemmen
aangenomen (zie bijlage 5)
De voorzitter maakt bij het amendement de
volgende opmerking:
“De voorzitter concludeert dat de laatste zinsnede
van het dictum ‘actief wordt betrokken’ moet
worden gelezen als dat de uitkomsten van de
ambtelijke werkgroep via de portefeuillehouder
worden gedeeld met de gemeenteraad.”
Met geamendeerde voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen
Frank Aalderink (Lokaal Belang) maakt n.a.v. de
agendering van meerdere financiële jaarstukken
van gemeenschappelijke regelingen een algemene
stemverklaring ten aanzien van de rol van de
gemeenteraad bij gemeenschappelijke regelingen:
“De raad merkt dat zij weinig grip hebben op de
financiële uitgaven bij deze regelingen. De
gemeenteraad wordt vaak achteraf geconfronteerd
met onomkeerbare zaken. De fractie van Lokaal
Belang spreekt de wens uit om weer in een vroeg
stadium aan de knoppen te kunnen draaien. De
fractie van Lokaal Belang is zich bewust van het
wettelijk kader en het feit dat de raad middels een
zienswijze invloed kan uitoefenen. Toch is de fractie
van mening dat het tijd is de afspraken van deze
regelingen weer eens tegen het licht te houden en
terug te gaan naar de oorsprong en doelstellingen
van deze regelingen. De fractie zou daarom graag
op korte termijn het onderwerp
Gemeenschappelijke Regelingen geagendeerd zien
om hierover een discussie te voeren of de
oorsprong en doelstelling nog overeenkomt met de
doelstellingen van onze gemeente.”

De voorzitter concludeert dat dit verzoek door de
gehele raad gedragen wordt en dat dit verzoek bij
de agendacommissie ter agendering zal worden
neergelegd.
6

7

8

Financiële (jaar)stukken Erfgoedcentrum
Achterhoek Liemers (ECAL)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De jaarrekening 2018 en de programmabegroting
2020 van het ECAL ter kennisgeving aan te
nemen;
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van
het ECAL mee te geven in te stemmen met de
jaarrekening 2018;
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van
het ECAL mee te geven in te stemmen met de
programmabegroting 2020;
4. Voor de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van het ECAL geen
zienswijze in te dienen.
Financiële (jaar)stukken Omgevingsdienst
Achterhoek (ODA)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In stemmen met het jaarverslag en de
jaarrekening 2018 en een zienswijze in te dienen
tegen de 1e begrotingswijziging 2019 en de
begroting 2020.
Financiële (jaar)stukken GGD Noord Oost
Gelderland (NOG)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van
de GGD ter kennisgeving aan te nemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur
van de GGD mee te geven om in te stemmen met de
jaarrekening 2018.

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2019

Met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.

3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur
van de GGD mee te geven om in te stemmen met de
begroting 2020.
4. Voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2020
van de GGD geen zienswijze in te dienen.
9

Financiële (jaar)stukken Stadsbank Oost
Nederland (SON)

Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de
begroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023;
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de
SON mee te geven in te stemmen met de
jaarrekening 2018;
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de
SON mee te geven in te stemmen met de begroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023;
4. Voor de jaarstukken 2018, begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 geen zienswijze in te
dienen.
10A

Actieve informatie
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Wethouder Peter van de Wardt meldt dat op 26
april 2019 het DB van de GR Laborijn besloten
heeft om de concept meerjarenbegroting 2020 2023 niet voor zienswijze aan de gemeenteraad te
verzenden. De belangrijkste reden is dat in de
begroting ten opzichte van de huidige begroting een
nadeel is gepresenteerd op de exploitatie van de
SW. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de
salariskosten van de SW medewerkers fors hoger
ligt dan tot nu toe is begroot. In de begroting werd
voorgesteld dit nadeel volledig te vertalen in een
hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten
dan tot nu toe rekening is mee gehouden. Het DB
heeft de directie van Laborijn gevraagd om een
nadere toelichting en analyse op te stellen en
mogelijkheden te inventariseren om het ontstane
nadeel op te lossen. Het bestuur verwacht eind juni

de gemeente te kunnen informeren over de
voorstellen waar Laborijn mee komt en de
financiële consequenties voor de verschillende
gemeentebegrotingen. De begroting van Laborijn
zal daarop worden aangepast en z.s.m. voor
zienswijze worden toegezonden. De provinciale
toezichthouder is geïnformeerd dat het AB en DB
van de GR Laborijn de begroting niet op tijd kunnen
vaststellen.
Wethouder Peter van de Wardt zegt toe de raad
deze informatie ook schriftelijk toe te zenden
inclusief het genoemde tijdspad en de (financiële)
informatie die voor de raad van belang is om beeld
te vormen over Laborijn bij de behandeling van de
Voorjaarsnota.
Wethouder Ben Hiddinga meldt ten aanzien van het
bestemmingsplan Maria Magdalena Postel (MMP)
Gendringen dat de Raad van State de ingediende
beroepsschriften ongegrond heeft verklaard en dat
daarmee de bouwvergunning verleend kan worden.
10B

Externe vertegenwoordigingen

Richard de Lange (VVD) stelt wethouder Ria
Ankersmit een vraag n.a.v. een aangenomen motie
tijdens de afgelopen Achterhoek Raad over de
toekomst van de N18 en de inhoud van het
daarover gehouden portefeuillehouderoverleg
verkeer en vervoer.
Wethouder Ria Ankersmit geeft een terugkoppeling
van de thematafel bijeenkomsten waarin over deze
motie gesproken is. Daarin is o.a. afgesproken dat
er recht zal moeten worden gedaan aan de motie.
Aan de hand daarvan is een onderzoeksvraag
geformuleerd welke momenteel wordt uitgezet.
Wethouder Ria Ankersmit zegt toe de raad over de
uitvoering van de motie op de hoogte te houden.
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10C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 26 april 2019 tot en met 22 mei
2019, zoals opgenomen op de lijst ingekomen
stukken, wordt conform voorstel vastgesteld.

10D

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 25 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

10E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

10F

Vragenuur

-

0.5

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 00:15 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019
de griffier

de voorzitter

Marco Looman

Otwin van Dijk
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Motie
IHP ‘niet in beton gegoten’
Onderwerp: Integraal Huisvestingplan Oude IJsselstreek 2019-2032
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Elja Versteeg (SP) en Ton Menke (PvdA)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op woensdag 22 mei 2019
Gehoord:
De toezegging van portefeuillehouder Van de Wardt in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
(d.d. 16 mei 2019) aangaande het ‘Integraal Huisvestingplan Oude IJsselstreek 2019-2032’ (IHP);
Overwegende dat:
a. De raad het van belang vindt vast te leggen dat het IHP zoals het nu ter besluitvorming voor
ligt ‘niet in beton is gegoten’;
b. De raad actief en aan de voorkant van het beleidsproces bij de verdere uitwerking van het IHP
betrokken wil worden;
c. De raad daarbij op basis van weloverwogen argumenten een afweging wil kunnen maken;
Verzoekt het college:
1. De investeringen, financiële en beleidsmatige keuzes die voortvloeien uit het IHP
beargumenteerd ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. De raad jaarlijks het OOGO verslag te doen toekomen;
3. Het IHP iedere 4 jaar formeel te actualiseren/herijken en ter besluitvorming aan te bieden aan
de gemeenteraad en de gemeenteraad aan het begin van dit beleidsproces actief te
betrekken indien er zich actualisaties van het IHP voordoen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Fractie SP

Fractie PvdA

Fractie CDA

Fractie VVD

Elja Versteeg

Ton Menke

Guido Hakvoort

Richard de Lange

Motie
op grond van artikel 29 reglement van Orde.
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

overwegende dat:
a. om de lokale en regionale economie bloeiend te houden, met groeiende en innoverende
bedrijven en een toenemende werkgelegenheid, er, volgens het coalitieprogramma, ruimte nodig
is voor nieuwe vormen van ondernemerschap, ook in het buitengebied;
b. een groeiende vrijetijdseconomie cruciaal is voor onze gemeente en alle kansen daarop dienen te
worden aangegrepen;
c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 is besproken in de
gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7
maart 2019 en 13 mei 2019;
d. alle in de raad vertegenwoordigde fracties, zowel op 7 maart, als ook op 13 mei, kritiek hebben
geuit op de inhoud daarvan, met name vanwege het grotendeels beschrijvende karakter daarvan
en het ontbreken van een duidelijke lijn en heldere ambities, die er toe zouden moeten leiden dat
de sector Recreatie en Toerisme binnen onze lokale en regionale economie groeit;
e. op verzoek van het college dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei
2019;
f. het college de eigen ambitie omtrent toerisme en recreatie in het voorliggende concept
beleidsplan nog niet heeft waargemaakt;
g. het college, blijkens haar memo d.d. 14 mei 2019 heeft geconstateerd dat de steun ontbreekt om
de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 vast te stellen en de raad heeft
gevraagd het voorstel van de agenda af te voeren;

De raad besluit:
1. In september 2019 een expertmeeting te organiseren ten einde kaders te stellen als onderlegger
voor de beleidsnotitie vrijetijdseconomie.
2. Het college de opdracht te geven op basis van deze kaders het beleidsplan verder uit te werken en
aan de raad te presenteren zo snel als mogelijk maar uiterlijk in 2019.

en gaat over tot de orde van de dag
Fractie VVD

Fractie SP Fractie D66

Fractie PvdA

Richard de Lange Heini Peters Ine Woudstra John Haverdil

Fractie LB

Ine Hofs

Fractie CDA

Guido Hakvoort

Motie van treurnis
op grond van artikel 29 reglement van Orde.
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

overwegende dat:
a. om de lokale en regionale economie bloeiend te houden, met groeiende en innoverende
bedrijven en een toenemende werkgelegenheid, er, volgens het coalitieprogramma, ruimte nodig
is voor nieuwe vormen van ondernemerschap, ook in het buitengebied;
b. een groeiende vrijetijdseconomie cruciaal is voor onze gemeente en alle kansen daarop dienen te
worden aangegrepen;
c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 is besproken in de
gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7
maart 2019 en 13 mei 2019;
d. alle in de raad vertegenwoordigde fracties, zowel op 7 maart, als ook op 13 mei, stevige kritiek
hebben geuit op de inhoud daarvan, met name vanwege het grotendeels beschrijvende karakter
daarvan en het ontbreken van een duidelijke lijn en heldere ambities, die er toe zouden moeten
leiden dat de sector Recreatie en Toerisme binnen onze lokale en regionale economie groeit;
e. op verzoek van het college dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van 22
mei 2019;
f. het college de eigen ambitie omtrent toerisme en recreatie in het voorliggende concept
beleidsplan niet heeft waargemaakt;
g. de raadscommissie in haar vergadering van 7 maart 2019 heeft doen weten dat deze
beleidsnotitie onvoldoende ontwikkeld was en in de voorliggende vorm nog niet gereed was
voor besluitvorming in de gemeenteraad en zo de wethouder heeft teruggestuurd met de
opdracht met een betere beleidsnotitie terug te komen;
h. het college, ondanks de heldere aanwijzingen uit de raad, de beleidsnotitie in ongewijzigde
vorm een tweede maal aan de commissie algemene zaken en financiën en economie heeft
voorgelegd;
i. Wethouder Kock, toen de raadscommissie de kritiek herhaalde, verklaarde dat het college
nog altijd niet bereid was iets aan het concept voor de Beleidsnotitie Toerisme & Recreatie te
wijzigen en slechts verklaarde: “Het is, zoals het is”;
j. het college, blijkens haar memo d.d. 14 mei 2019, heeft geconstateerd dat de steun
ontbreekt om de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 vast te
stellen en de raad heeft gevraagd het voorstel van de agenda af te voeren;

besluit:
 zijn treurnis uit te spreken over de gang van zaken en de onwil van het college om na
herhaaldelijk aandringen vanuit de gemeenteraad wijzigingen aan te brengen in het concept
van de Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2019-2013;

en gaat over tot de orde van de dag
Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, 22 mei 2019
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Ine Woudstra

