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Openbare besluitenlijst raadsvergadering 21-02-2019

U kunt de vergadering live of achteraf 
volgen via de website van de 

gemeenteraad:

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

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)
John Haverdil (PvdA) 
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)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)

 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang)
Peter van de Wardt (CDA)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Ben Hiddinga (Lokaal Belang)

Memet Tekinerdoğan (CDA)

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van wethouder Ben Hiddinga en 

Memet Tekinerdoğan (CDA) 
0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

0.3 Afscheid raadslid Hayo Canter Cremers (D66) Het woord wordt gevoerd door Otwin van Dijk, 
(bij uitzondering door niet-raadslid) Ine 
Woudstra (namens de D66 fractie) en door 
Hayo Canter Cremers.
Hayo ontvangt de herinnerings-penning van de 
gemeente.

0.4 Installatie Ine Woudstra als raadslid (D66)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Toe te laten als lid van de gemeenteraad: mevrouw 
Ine Dorrepaal (e/v Woudstra), wonende te Silvolde. 

De geloofsbrievencommissie, bestaande uit 
John Haverdil (voorzitter), Frank Aaldering en 
Elja Versteeg rapporteert dat zij de bescheiden 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. 
Gebleken is dat Ine Woudstra aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De 
commissie adviseert tot haar toelating als lid 
van de gemeenteraad.
Met algemene stemmen aangenomen.

1 Bestemmingsplan Zeddamseweg 17, Etten

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.over de ingekomen zienswijzen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten” 
beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen 
in de “Nota Zienswijzen”;

2.het bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”, zoals 
vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000150-VA01, ten 
opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen;

3.geen exploitatieplan vast te stellen

Wegens betrokkenheid verlaat raadslid Frank 
Aaldering de zaal bij dit agendapunt.
Het voorstel wordt met algemene stemmen 
(23) aangenomen.

2 Beslissing op bezwaar voorkeursrecht Hofskamp Oost 3
De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Het bezwaarschrift gericht tegen het voorkeursrecht 
Hofskamp Oost III, conform advies van de 

Met algemene stemmen aangenomen.
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Commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren.
2. Besluiten geen proceskosten vergoeding toe te 

kennen.
3. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief 

(beslissing op bezwaar).
3  Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0 

– Uitwerkingen rapport Feijtel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De notitie ‘Samenwerking Bedrijventerreinen West 

Achterhoek 3.0, Uitwerkingen rapport Feijtel 2018’ 
vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen. De door de fractie PvdA ingediende 
motie “Samenwerking 
Bedrijventerreinen Wet-
Achterhoek” wordt met algemene 
stemmen aangenomen.

4 Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023 en 
Uitgangspuntennota begroting 2020

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de concept-Bestuursagenda 2019-
2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 
(financieel en beleidsmatig kader) van GGD Noord- en Oost-
Gelderland;
2. In te stemmen met de concept-Bestuursagenda 2019-2023 
en daarbij aandacht te vragen voor aansluiting bij het 
Regionaal Preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal 
Domein en afstemming daarvan met de thematafel ‘De 
gezondste regio’ van de regio Achterhoek;
3. Geen zienswijze in te brengen m.b.t. 
indexeringspercentage.

Met algemene stemmen aangenomen.

5A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen

Naar aanleiding van de ingekomen 
brief van de Rooie vrouwen in de 
PvdA inzake de werkwijze en 
bejegening van cliënten van 
Laborijn en de publiciteit 
daaromtrent,  spreekt Wethouder 
Van de Wardt. Hij zal binnen 
Laborijn pleiten voor een 
onafhankelijk onderzoek.
De door alle fracties ingediende 
motie “Voornemen instelling 
onderzoekscommissie Laborijn” 
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wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
Deze motie zal aan de 
gemeenteraden van Aalten en 
Doetinchem worden gezonden met 
het verzoek hier ook een uitspraak 
over te doen. De raadswerkgroep 
Laborijn (met raadsleden van 
Aalten, Doetinchem en OIJ) zal 
z.s.m. in overleg moeten treden. 
Wethouder Ankersmit doet 
mededelingen inzake 
mobiliteitsactualiteiten.

5B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen  
5C 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.

5D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare 
raadsvergadering van 24 januari 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

5E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

1. Motie Plan van aanpak voedselbank
2. Motie Onderzoek verhoging geldende bijstandsnorm

- De door de fractie PvdA 
aangekondigde motie 
“Voedselbank” wordt niet 
ingediend. Wethouder Van de 
Wardt zegt toe een plan van 
aanpak in de commissie MO te 
bespreken. 
De door CDA, Lokaal Belang, SP 
en PvdA ingediende motie 
“Onderzoek verhoging geldende 
bijstandsnorm” wordt met 21 
stemmen vóór (LB, CDA, PvdA, SP 
en D66) en 3 stemmen (VVD) 
tegen aangenomen.
Wethouder Van de Wardt zegt toe 
binnen een paar weken een 
voorstel te doen (hoe dit te 
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onderzoeken).
5F Vragenuur

1. Richard de Lange (VVD): Onderzoek naar scholen in 
Gendringen 

2. Heini Peters (SP): Bewindvoering

Beantwoording door wethouder 
Van de Wardt.

0.5 Sluiting 23:37 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 28 maart 2019

de griffier de voorzitter

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