Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op 17-10-2019 en 7-11-2019 DRU Industriepark Ulft

Aanwezig:

17-10-2019

Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
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)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)

Wethouders:

Peter van de Wardt (CDA)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marijke Verstappen
Ruben Driever (CDA)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Elja Versteeg (SP)

Secretaris:
Afwezig:

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 17 oktober en 7 november 2019

7-11-2019
Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Ruben Driever (CDA)
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Heini Peters (SP)
Lotte Pragt-Fles (CDA) –afwezig vanaf 22.45 uur
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Peter van de Wardt (CDA)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marijke Verstappen
Ton Menke (PvdA)
Frank Aaldering (Lokaal Belang)

0.1

Agendapunt

Besluit / Stemming

Opening van de vergadering en mededelingen

17 oktober afmeldingen: Lotte Pragt-Fles (CDA),
Ruben Driever (CDA), Elja Versteeg (SP)
7 november afmeldingen: Frank Aaldering (LB),
Ton Menke (PvdA), Lotte Pragt-Fles (CDA) vanaf
22.45 uur

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

0.3

Bekrachtiging opgelegde geheimhouding

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De door het college opgelegde geheimhouding op
de memo “stand van zaken uittreding Laborijn” d.d.
16 oktober 2019 bekrachtigen op grond van artikel
25, lid 3 van de Gemeentewet.
1

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD
NOG en aansluiting bij werkgeversvereniging
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.Het college toestemming te geven, de
gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost
Gelderland 2016 als volgt te wijzigen:
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
De colleges dragen op aan de GGD de uitvoering
van de jeugdgezondheidszorg, bedoeld in de
artikelen 2, tweede lid, onder h en 5, eerste en
tweede lid, onder a tot en met d, van de Wet publieke
gezondheid, alsmede de uitvoering van het
vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 6b, derde
lid, van de Wet publieke gezondheid;
2.Uit te spreken geen wensen en bedenkingen te
hebben over de aansluiting van GGD NOG bij de
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke
regelingen.
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Met algemene stemmen aangenomen

Toezeggingen & moties

2

Tweede bestuursrapportage 2019

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de Tweede bestuursrapportage
2019;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging, zoals
deze in de 2e bestuursrapportage is opgenomen.
3

Programmabegroting 2020 ‘Samen Bouwen’
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De programmabegroting 2020 ‘Samen Bouwen’
vast te stellen;
2. In 2020 het negatief resultaat te dekken uit de
algemene reserve. Hiermee onttrekken we uit de
algemene reserve incidenteel € 975.000.
3. De meerjarenraming 2021-2023 voor kennisgeving
aan te nemen.

Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen
voor (LB, CDA, PvdA, D66) en 6 stemmen tegen
(SP, VVD)

Toezeggingen:
Wethouder van der Wardt zegt n.a.v.
motie 2 ‘Naar een bereikbaar en
toegankelijk meedoenbeleid’ toe om
op zoek te gaan naar meer manieren
om de doelgroep (kinderen) beter te
bereiken.
Wethouder van der Wardt zegt n.a.v.
motie 3 ‘Onderzoek bedragen
meedoenregeling’ toe dat indien het
nodig is en we het op breder niveau
zien er gekeken zal worden naar de
normen uit de meedoenregeling. Op
individueel niveau kan er maatwerk
worden geleverd.
Wethouder van der Wardt zegt n.a.v.
motie 1, 2 en 3 toe op een rij te zetten
wat de gemeente momenteel doet en
mogelijk wil gaan doen op het gebied
van armoedebestrijding en wat de
effectiviteit daarvan is.
Wethouder Kock zegt n.a.v. motie 4
‘zonne-energie’ toe om de
inventarisatie over de beschikbare
oppervlakte aan daken, gronden etc.
met de raad te delen.
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4

Belastingverordeningen 2020

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
a. de verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing 2020;
b. de verordening op de heffing en invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2020;
c. de verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2020;
d. de verordening op de heffing en invordering van
leges 2020;
e. de verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2020;
f. de verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2020;
g. de verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2020;
h. de verordening op de heffing en invordering van
reinigingsrechten 2020;
i. de verordening op de heffing en invordering van
reclamebelasting centrum Varsseveld 2020;
j. de verordening op de heffing en invordering van
reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide
Terborg 2020;
k.de verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2020.
5

Moties

Zie bijlage 1 voor het overzicht van de stemming
over de ingediende moties.
Stemverklaring motie 7:
Fractie VVD: Onze fractie stemt voor. We zijn het
echter niet eens met alle constateringen en
overwegingen, maar wel met het dictum.

0.3

Actieve informatie
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-

0.4

Sluiting

De vergadering wordt op 17 oktober om 22.15 uur
geschorst.
De vergadering wordt op 7 november om 00.00 uur
gesloten.

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

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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Bijlage 1: OVERZICHT STEMMING MOTIES BEHANDELING BEGROTING 7 NOVEMBER 2019

Motie 1
Stip op de horizon
meedoenregeling
Indieners:

SP
VOOR

Lokaal Belang (9)
CDA (4)
SP (3)
PvdA (2)
VVD (3)
D66 (1)

TEGEN
X
X

X
X

VOOR

TEGEN
X
X

X
X
X
17

5

X
X
X
19

3

Motie 3
Onderzoek bedragen
meedoenregeling

Motie 4
Zonne-energie

SP

SP, D66

VOOR

TEGEN
X
X

X
X

VOOR

TEGEN
X
X

X
X
X
17

5

X
X
X
4

18

Verworpen

Verworpen

Verworpen

Verworpen

Motie 5
Herintreding arbeidsmarkt

Motie 6
Bomen erbij in de Oude
IJsselstreek

Motie 7
Maatschappelijke banen

LB

PvdA, SP, CDA, Lokaal
Belang
VOOR
TEGEN
X
X
X
X
X
X
21
1
Aangenomen

PvdA, SP, CDA, Lokaal
Belang
VOOR
TEGEN
X
X
X
X
X
X
21
1
Aangenomen

Motie 8
Wonen en woningbouw in
de gemeente Oude
IJsselstreek
PvdA, SP

Indieners:
Lokaal Belang (9)
CDA (4)
SP (3)
PvdA (2)
VVD (3)
D66 (1)

Motie 2
Naar een bereikbaar en
toegankelijk
meedoenbeleid
SP

VOOR
X
X

TEGEN

X
X
X
X
19
3
Aangenomen
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VOOR
TEGEN
X
X
X
X
X
X
22
Aangenomen

Motie 9
Versterking toeristische
economie
Indieners:
Lokaal Belang (9)
CDA (4)
SP (3)
PvdA (2)
VVD (3)
D66 (1)

PvdA, SP

Motie 10
Op weg naar een vitaal,
leefbaar en
toekomstbestendig
buitengebied
CDA, D66

VOOR
TEGEN
X
X
X
X
X
X
22
Aangenomen

VOOR
TEGEN
X
X
X
X
X
X
22
Aangenomen
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Motie
Stip op de horizon meedoenregeling
Onderwerp: visie op armoedebestrijding
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
overwegende dat:
Er in de gemeente Oude-IJsselstreek:
 Circa 900 huishoudens zijn met 400 kinderen die onder de armoedegrens leven;
 Armoede grote gevolgen heeft op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners
doordat:
a. Achterstand en sociale uitsluiting ontstaat bij langdurige armoede en daardoor niet
mee kunnen doen in de samenleving;
b. Door een constante langdurige stress van ouders en kinderen, schoolprestaties
afnemen en draagt bij tot het ontstaan van probleemgedrag van kinderen en
onveiligheid;
c. Elk kind volgens artikel 27 van het kinderrechtenverdrag, recht heeft op een
levensstandaard die toereikends is voor zijn lichamelijke, geestelijke en intellectuele
en maatschappelijke ontwikkeling;
van mening dat:
1. Er ondanks de inspanningen op het gebied van armoedebestrijding, geen samenhangende
aanpak is voor het verbeteren van de leefsituatie van huishoudens met kinderen onder de
armoedegrens;
2. Het verleggen van de focus van armoedebestrijding naar activering, minder effectief is en dat vele
kwetsbare inwoners niet worden bereikt;
3. Er in het armoede en meedoenbeleid een stip op de horizon ontbreekt om het ambitieniveau op
langere termijn te bepalen;
4. Er in de MO commissie van 31 oktober een groot draagvlak was voor een richtinggevend
ambitieniveau d.m.v. een stip op de horizon;
verzoekt het college:
om voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 een visie ‘armoedebestrijding Oude
IJsselstreek’ aan de raad voor te leggen met daarin:
a. Een stip op de horizon met het ambitieniveau zowel kwantitatief als kwalitatief voor ouders en
kinderen, voor de jaren 2020 t/m 2026 met als doel de huidige neergaande spiraal van
armoede te doorbreken;
b. De doelgroepen waarop het armoedebeleid wordt gericht;
c. Meer samenhang in het huidige beleid en de huidige regelingen en deze te toetsen aan het
nieuw te formuleren ambitieniveau en waar nodig de regelingen hierop aan te passen;
d. Voorstellen tot monitoring van het beleid met een tussentijdse evaluatie;
en gaat over tot de orde van de dag.

Heini Peters
(fractie SP)

Motie
Naar een bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid
Onderwerp: Plan van aanpak Meedoenregeling
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
overwegende dat:
1. Er in de gemeente Oude IJsselstreek een vigerend meedoenbeleid is waarbij:
a. De inwoners de zorg en de (financiële)ondersteuning krijgen die nodig is;
b. Alle kwetsbare burgers worden bereikt en worden gestimuleerd om naar vermogen
mee te doen in de samenleving, waarbij kinderen een bijzondere aandacht krijgen;
c. Er maatwerk wordt geleverd.
constaterende dat:
1. De meedoenregeling er is voor onze meest kwetsbare inwoners;
2. Het bereik is veel te laag. Bij meedoenregelingen voor kinderen, onderwijs en cultuur;
Is dit slechts circa 20%
3. Er in de eerste 6 maanden van 2019, 200 aanvragen zijn die afgewezen of buiten behandeling
zijn gesteld;
4. Er vanuit de gemeente meer proactief gecommuniceerd zou kunnen worden om de
bekendheid van de meedoenregelingen te vergroten;
verzoekt het college:
1. Met een plan van aanpak te komen hoe - o.a. door het proactief communiceren met de
doelgroep - de bereikbaarheid en toegankelijkheid van meedoenregeling vergroot kan worden;
2. In dit plan van aanpak o.a. de volgende punten mee te nemen:
a. Bij het versturen van de aanslag gemeentelijke heffingen in het voorjaar een
begeleidende brief met flyer mee te sturen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed
aan de mogelijkheden van de meedoenregelingen en de kwijtschelding betreffende
gemeentelijke heffingen;
b. Bij de start van het nieuwe schooljaar en halverwege het schooljaar aan alle ouders
van leerlingen aan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, een brief te
sturen over de mogelijkheden van de meedoenregelingen voor schoolgaande jeugd
aan sport en cultuur;
c. De balies van de gemeente, de Stadsbank, Laborijn, Sociaal werk Oude-IJsselstreek
en overige samenwerkingspartners, te voorzien van informatiemateriaal en
aanmeldingsformulieren.
d. De voorlichting in de media en op de website te verbeteren;
e. Het aanvraagformulier te vereenvoudigen tot een A4;
3. De raad te informeren over dit plan van aanpak voor de behandeling van de Voorjaarsnota in
2020;
en gaat over tot de orde van de dag.

Heini Peters
(fractie SP)

Motie
Onderzoek bedragen meedoenregeling
Onderwerp: Vergoedingen meedoenregeling
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

overwegende dat:
1. Er in de gemeente Oude-IJsselstreek een vigerend meedoenbeleid is;
constateren dat:
1. De meedoenregeling er is voor onze meest kwetsbare inwoners;
2. Het bereik van de regelingen is veel te laag. Dit geldt in het bijzonder voor de
meedoenregelingen voor kinderen, onderwijs en cultuur is dit slechts 20%;
3. De bedragen van de meedoenregeling al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn;
4. De bedragen voor de verschillende regelingen in de regel onvoldoende zijn voor deelname via
abonnementen aan culturele activiteiten (De kosten die verbonden zijn aan een lidmaatschap
van een voetbalvereniging zijn gemiddeld € 440,- per jaar, waarvan alleen al de contributie
€ 194,00 is , terwijl de vergoeding vanuit het meedoenfonds €115,- euro is)
verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken:
a. In hoeverre de vergoedingen vanuit het meedoenfonds voldoende dekkend zijn voor
hetgeen zij bedoeld zijn;
b. Wat de kosten zijn voor het passend verhogen van de verschillende vergoedingen;
c. Welke mogelijkheden er zijn voor het dekken van het verhogen van deze kosten;
2. De raad tijdig voor de voorjaarsnota te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;
en gaat over tot de orde van de dag.

Heini Peters
(fractie SP)

Motie
Zonne-energie
Onderwerp: zonne-energie
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP), Ine Woudstra (D66)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
overwegende dat:
1. De Achterhoek, maar ook de gemeente Oude IJsselstreek de ambitie heeft om
energieneutraal te zijn in 2030;
2. De gemeente Oude IJsselstreek voornemens is om het bedrijventerrein Hofskamp-Oost 3 in
Varsseveld te gaan realiseren.
3. De gemeente Oude IJsselstreek een visie omtrent de energietransitie gaat ontwikkelen
draagt het college op:
a. Bij de toewijzing van nieuwe bedrijfskavels voorrang te geven aan energieneutrale
ondernemingen;
b. Zelf hierin het goede voorbeeld te geven en al het gemeentelijk vastgoed, zowel in eigen
beheer als verhuurd, zo ver als mogelijk energieneutraal te maken, o.a. door zonnepanelen op
de daken van dit vastgoed te installeren;
c. Zo veel mogelijk een inventarisatie te maken van het oppervlak aan beschikbare daken van
boerderijen en bijbehorende bedrijfsgebouwen, vrijkomende en vrijgekomen agrarische
bebouwing en daken van bedrijfsgebouwen op de bedrijventerreinen, welke geschikt zijn voor
zonnepanelen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Heini Peters
(fractie SP)

Ine Woudstra
(fractie D66)

Motie herintreding arbeidsmarkt
Onderwerp: Armoedeval
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Marco Bennink namens Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019,
gelezen:
De memo ‘Uitvoering motie vreemd aan de orde van de dag ‘onderzoek verhoging geldende
bijstandsnorm’’ (d.d. 5-9-2019);
constaterende dat:
1. De raad in de motie ‘onderzoek verhoging geldende bijstandsnorm’ (d.d. 21-2-2019) het
college heeft verzocht onderzoek te doen naar de positieve en negatieve effecten bij een
verhoging van de vrijgestelde norm van 110 % naar 130%;
2. Het college in de bovengenoemde memo n.a.v. het gedane onderzoek heeft geadviseerd om
de vrijgestelde norm van 110% niet te verhogen omdat de daarmee gemoeide kosten onze
opgave in het sociaal domein nog meer vergroot;
van mening dat:
1. Alle inwoners mee moeten kunnen doen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk moeten
kunnen participeren;
2. Werk moet lonen en armoedeval voorkomen moet worden;
3. Het verhogen van de bijstandsnorm armoedeval niet voorkomt;
4. Drempels om aan het arbeidsproces deel te nemen zo veel mogelijk worden weggenomen;
verzoekt het college:
1. Onderzoek te doen in welke gevallen armoedeval kan optreden en te inventariseren welke
instrumenten kunnen worden ingezet om dit te voorkomen;
2. De raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Miranda Steentjes
(Lokaal Belang)

Motie
Bomen erbij in de Oude IJsselstreek
Onderwerp: Actieplan voor bomen
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

John Haverdil (PvdA), Heini Peters (SP), Guido Hakvoort (CDA), Marco Bennink
(Lokaal Belang)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
constaterende dat:
1. De gemeente stappen wil zetten op het gebied van natuurontwikkeling;
2. Veel onderzoek aantoont dat vergroening van de stad en platteland bijdraagt aan verbetering
van het klimaat en leefbaarheid;
3. De Oude IJsselstreek haar kenmerkende landschap als unieke woon-, werk en
recreatieomgeving positioneert;
4. Inwoners een hoog belang hechten aan een groene leefomgeving;
5. De gemeente grondposities beheert;
6. Bijplanten van bomen een belangrijke bijdrage levert aan CO2 reductie;
7. Het natuurbeleid ook accenten legt op vergroening en verduurzaming in de bebouwde
omgeving.
overwegende dat:
1. De gemeente verder wil werken aan vergroening, verduurzaming en een leefbaardere
gemeente;
2. Op basis van deze motie de gemeente beleid ontwikkelt om meer nieuwe bomen te planten;
3. Het beleid om nieuw bomen te planten aansluit bij het gemeentelijk bomenbeleidsplan;
4. De gemeente met oog voor het landschap, inzet op: kringloopeconomie, betere
omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2 en ons
gebied tegelijkertijd zo mooi mogelijk inricht;
5. Dat laatste ook kan betekenen dat in sommige gevallen wordt toegestaan dat er in het kader
van natuurontwikkeling in bepaalde gebieden ook bomen gekapt worden. Die worden (later)
dan op meer geschikte locaties opnieuw aangeplant.
verzoeken het college:
a. Een actieplan op te stellen dat leidt tot de realisatie van de extra bijplanting van bomen in de
gemeente Oude IJsselstreek;
b. In dat actieplan een verdienmodel te ontwikkelen om zo ook een duurzaam beheermodel te
kunnen vormgeven;
c. In het actieplan ook in kaart te brengen waar deze bomen geplant kunnen worden en locaties
te zoeken;
d. Draagvlak te creëren door partners, waaronder natuurorganisaties, collectieven, organisaties
in het maatschappelijke domein en het bedrijfsleven bij de planopstelling en bij de beoogde
uitvoering te betrekken;
e. Aan de gemeenteraad voor de zomer van 2020 dit actieplan inclusief benodigde investeringen
aan te bieden.
en gaat over tot de orde van de dag.

John Haverdil
Pvda

Heini Peters Guido
SP

Hakvoort
CDA

Marco Bennink
Lokaal Belang

Motie
Maatschappelijke banen
Onderwerp: Maatschappelijke banen
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

John Haverdil (PvdA), Heini Peters (SP), Guido Hakvoort (CDA), Marco Bennink
(Lokaal Belang)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

Constaterende dat:
1. de arbeidsmarktsituatie aanmerkelijk verbeterd is en er op dit moment zelfs sprake is van
krapte op de arbeidsmarkt;
2. de gemeente Oude IJsselstreek een deel van deze groep (100 van de ca. 300 inwoners) in
een project in het kader van de kwaliteitsslag voor het sociaal domein wil laten uitstromen
naar betaald werk;
3. desondanks een groep langdurig en moeilijk bemiddelbare werkzoekende mensen buitenspel
blijft staan;
4. er behoefte is aan additionele reguliere functies bij maatschappelijke instellingen op het
gebied van zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport;
5. (snelle) doorstroommogelijkheden van deze groep langdurig werkzoekenden in de praktijk niet
bestaan;
Overwegende dat:
1. veel maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te worden;
2. ook de minst-kansrijke werkzoekenden het verrichten van betaald werk belangrijk vinden. De
zekerheid om dingen te doen die maatschappelijk nuttig zijn; bij een werkgever in dienst te
zijn en blijven, de inhoud van het werk en een goede omgang met collega's;
3. het participatiebudget nu alleen besteed wordt aan uitkeringen en voor een deel aan (weinig
zinvolle) bemiddeling. Deze geldstroom anders gedefinieerd zou moeten kunnen worden;
4. deze sociale subsidies (participatiebudget) ook naar de instellingen kunnen die het werk
daadwerkelijk aanbieden en werknemers een baan bieden;
Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken:
a. wat nodig is om dit initiatief (maatschappelijke banen) mogelijk te maken;
b. wat de voor -en nadelen zijn van deze ‘parallelle arbeidsmarkt’, zo mogelijk georganiseerd
in een gemeentelijk bedrijf;
c. welke maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te worden;
d. of en hoe uitgespaarde uitkeringen en uitgaven in het sociaal domein geld (kunnen)
opleveren en dus de netto-kosten per arbeidsplaats kunnen beperken;
e. of er een relatie gemaakt kan worden met het project “meedoen werkt” en de eigen
sociale dienst;
f. wat de gevolgen zijn van het anders definiëren van het participatiebudget of een deel
daarvan;
2. De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 te informeren over de uitkomsten
van dit onderzoek;
en gaat over tot de orde van de dag.
John Haverdil
(PvdA)

Heini Peters
(SP)

Guido Hakvoort
(CDA)

Marco Bennink
(Lokaal Belang)

Motie
Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

John Haverdil (PvdA), Heini Peters (SP)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
constaterende dat:
1. in de programmabegroting wordt gesproken over het woningaanbod dat niet (langer) goed
aansluit bij de vraag en een ‘opgave flexibel wonen op maat’ is geformuleerd;
2. jaarlijks tussen de 100 en 150 woningen kunnen worden gebouwd;
3. deze woningen in een drietal clusters gerealiseerd moeten gaan worden;
4. de oude ‘rood-voor-rood-regeling’ in het buitengebied nieuwe kansen biedt;
5. in de afgelopen jaren de woningenbouw nagenoeg stil heeft gelegen als gevolg van het
gekozen stoplichtenmodel;
6. veel woningzoekenden hun heil buiten onze gemeente moesten zoeken;
7. door het stoplichtenmodel de gemeente vele miljoenen verlies heeft moeten nemen;
8. er zich nu weer nieuwe kansen voordoen op de lokale woningbouwmarkt;
9. op termijn in de Achterhoek 27.000 arbeidsplaatsen moeten worden (her)ingevuld. Voor een
deel als gevolg van de vergrijzing maar voor een andere belangrijk deel vanwege uitbreiding
van de werkgelegenheid in onze gemeente;
10. deze nieuwe arbeidskrachten (deels) gehuisvest moeten worden in de bestaande kwalitatieve
en nieuwe regionale woningbouwplanning;
11. de provincie en het rijk een gezamenlijke opgave hebben om alleen al in de provincie
Gelderland 100.000 extra woningen te realiseren;
12. in de regionale woningbouwplanning van de Achterhoek geen rekening is gehouden met deze
extra (provinciale) opgave.
overwegende dat:
1. de gemeente Oude IJsselstreek naast de jaarlijks te bouwen woningen (100-150) ook een
verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de oplossing van de woningnood in
Gelderland;
2. dus een substantieel deel van deze provinciale opgave ook in de Achterhoek/Oude
IJsselstreek gerealiseerd moet worden;
3. als gevolg van het stoplichtenmodel en lange wachtlijsten bij Wonion de woningbouw en
wooncarrière van onze inwoners stagneert en ingehaald moet worden;
4. het jaarlijkse aantal van 100-150 als het minimale aantal moet worden gezien.
verzoekt het college:
a. om in de prestatieafspraken met Wonion sterk in te zetten op het terugdringen van de
wachttijden voor een sociale huurwoning en deze wachttijd terug te brengen 18 maanden
naar 3 maanden;
b. de gemeenteraad via de commissie Fysieke Leefomgeving te informeren over de betreffende
prestatieafspraken;
c. naast een positieve grondhouding als het gaat om woningbouwaanvragen, ook een proactieve
houding aan te nemen door zelf woningbouwinitiatieven te ontplooien;
d. moeizame beleidsopties en inbreidingslocaties, waaronder aanloopstraten (onder andere de
‘rotte kiezen’) meer kans van slagen te geven door een brede(re) exploitatieopzet (door winsten verliesgevende exploitaties aan elkaar te koppelen);
e. om een gemeentelijk klankbord/aanjaagteam woningbouw te formeren waar ook derden
(investeerders/bouwers/architecten/en andere relevante partijen) deel van uit maken;
f. te onderzoeken of de voormalige afgeboekte woningbouwplannen uit het ‘rode-stoplichtentijdperk’ of andere eigen gronden mogelijk geheel of gedeeltelijk te bestemmen zijn voor
woningbouw (als ze passen of passend te maken zijn binnen de huidige afspraken);
en gaat over tot de orde van de dag.

John Haverdil (PvdA)

Heini Peters (SP)

Motie
Versterking toeristische economie
Onderwerp: versterking toeristische economie
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

John Haverdil (PvdA)
Heini Peters (SP)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

Constateert dat:
1. toerisme nu, en zeker in de toekomst, een belangrijk onderdeel is en wordt van de economie
in de Achterhoek (nu al goed voor 5% van de werkgelegenheid in de gemeente Oude
IJsselstreek);
2. toerisme & recreatie de nieuwe en toekomstige economische dragers worden en ook nieuwe
mogelijkheden en kansen biedt op allerlei gebieden en niveaus;
3. de gemeenteraad zijn zorgen heeft uitgesproken over het ontbreken van een goed
additioneel toeristisch recreatief beleid;
4. de gemeenteraad daartoe een raadsbreed gesteunde motie heeft ingediend op 22 mei 2019;
5. de versterking van de toeristische economie zich richt op twee kaders, een strategisch- en
beleidsmatig kader en een operationeel kader.
Is van mening dat:
1. het gezamenlijk als college en raad verder ontwikkelen van een additioneel toeristisch
beleidskader (middels expertmeetings) betreft het strategische- en beleidmatige kader;
2. het ondersteunen van concrete initiatieven van en door de samenleving betreft het
operationele kader;
3. bijvoorbeeld: de ondersteuning van de opgehaalde ideeën van het bestuur van het DRUIndustriepark (hotel en een nieuw museum met nationale/internationale allure) en de
voorbeelden zoals die zijn genoemd in de concept beleidsnotitie recreatie en toerisme te
rangschikken binnen het operationele kader;
Verzoekt het college om:
a. in samenwerking met relevante derden en in combinatie met de genoemde nieuwe
ruimtelijke plannen en ontwikkelingen een additioneel toeristisch recreatief concept te
ontwikkelen waarbij wordt ingezet op het hoogwaardige toeristische en recreatieve
voorzieningen;
b. initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan dit doel te supporten en mogelijk verder te
helpen.
en gaat over tot de orde van de dag.

John Haverdil (PvdA)

Heini Peters (SP)

Motie Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig
buitengebied
Onderwerp: aanspreekpunt voor agrariërs.
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

Guido Hakvoort namens Ruben Driever (CDA)
Ine Woudstra (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019,
Gehoord dat:
1. Er door de stikstof- en CO2 crisis veel stress en onzekerheid is ontstaan bij de agrariërs;
Constaterende dat:
1. Wij trots zijn op onze agrariërs;
2. Veel agrariërs grote investeringen hebben gedaan om te voldoen aan de steeds weer
veranderende en aangescherpte wet- en regelgeving;
3. Investeren in de toekomst in het boerenbedrijf hierdoor steeds lastiger wordt, waardoor veel
bedrijfsopvolgers twijfelen over stoppen, doorgaan met het bedrijf of een nieuw bedrijf starten;
4. Stille armoede voorkomt onder de agrariërs;
5. Europa, het Rijk en de Provincie regelbepalend zijn.
Van mening dat:
1. De agrarische sector belangrijk is voor de natuur, het landschap en het ondernemerschap in
de Oude IJsselstreek;
2. De agrariërs een beeldbepalende factor zijn voor het buitengebied en een belangrijke rol
spelen in een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied;
3. Onafhankelijke keukengesprekken positief bij kunnen dragen aan het inzichtelijk maken van
wat er leeft en speelt in de agrarische sector;
4. Deze informatie gebruikt kan worden om betrokkenen te ondersteunen en door te verwijzen
naar betrokken instanties;
5. We ons in moeten blijven spannen voor een vitaal buitengebied/platteland.
Verzoekt het college:
a. Te onderzoeken in welke vorm of hoedanigheid een aanspreekpunt opgenomen kan worden
in de uitwerking van de visie op een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied, zoals
bijvoorbeeld:
I.
Contacten legt en onderhoudt met agrariërs;
II.
Zijn netwerk gaat inzetten om eventuele problematiek bespreekbaar te maken en zo
nodig hulp in te schakelen;
III.
Onderzoekt of agrariërs kansen zien voor doorontwikkeling naar een nog meer mensen diervriendelijk bedrijf (circulaire landbouw), dan wel naar een ander verdienmodel;
IV.
In kaart brengt welke agrariërs al dan niet een opvolger hebben of willen stoppen;
b. De resultaten van dit onderzoek voor de voorjaarsnota terug te koppelen aan de
gemeenteraad van de Oude IJsselstreek.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Driever (CDA)

Ine Woudstra (D66)

