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Openbare besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019 

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

gemeenteraad:

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

Aanwezig
Voorzitter: Ton Menke (PvdA), plv. raadsvoorzitter
Griffier: Marco Looman
Raadsleden: Marco Bennink (Lokaal Belang) 

Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Heini Peters (SP)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA), aanwezig tot 21:00 uur
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)

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

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Otwin van Dijk (raadsvoorzitter/burgemeester)

Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD) 

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Otwin van Dijk (burgemeester),

Frank Aaldering (LB), Richard de Lange (VVD).

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Toekomstbestendig wonen lening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen 
Gelderland’ en de daarbij behorende lijst met 
maatregelen voor de gemeente Oude IJsselstreek 
vast te stellen;
2. Geen leningen meer te verstrekken op basis van 
de vigerende gemeentelijke verordeningen voor de 
Duurzaamheidslening, met uitzondering van de nog 
lopende aanvragen;
3. De saldi op de rekeningen-courant van de huidige 
duurzaamheidslening bij SVn (Stichting 
Volkshuisvesting Nederland) over te hevelen naar de 
nieuwe rekeningen-courant bij SVn van de gemeente 
Oude IJsselstreek voor de 'Toekomstbestendig 
wonen Gelderland' lening;
4. € 2,5 miljoen aanvullende op bestaande 
reserveringen vrij te maken voor de  
‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Met algemene stemmen aangenomen. Wethouder Kock zegt toe:
De raad jaarlijks op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen – 
bijvoorbeeld over het aantal 
aanvragen en afwijzingen – van de 
toekomstbestendig wonen lening 
(eventueel via de jaarrekening).

2 Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw 
in de Achterhoek

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor 
nieuwe woningbouwinitiatieven vast te stellen;
2. De Provincie Gelderland te verzoeken om de 
kwalitatieve toetsingscriteria vast te stellen als 
wijziging op een aantal passages van de Regionale 

Met algemene stemmen aangenomen.
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Woonagenda Achterhoek 2015-2025.

3 Bestemmingsplan woningbouwplanning fase 1 
en 2 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Over de ingekomen zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwplanning 
fase 1 en 2’, te beslissen overeenkomstig de 
voorstellen zoals opgenomen in de ‘Nota 
Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’;
2. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen, 
zoals opgenomen in de ‘Nota Zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen’;
3. Het bestemmingsplan ‘Woningbouwplanning fase 
1 en 2’, zoals vervat in het bestand 
NL.IMRO.1509.BP000158-VA01, ten opzichte van 
het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.

4 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Zeddamseweg 17 Etten

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. de Nota van Wijzigingen voor het 
bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten” vast te 
stellen overeenkomstig de daarin opgenomen 
voorstellen;
2. het bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”, 
zoals vervat in het bestand 
NL.IMRO.1509.BP000150-VA02, vast te stellen, 
waarbij voor de locatie van het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan 
de GBKN versie van 15 december 2016.

Met algemene stemmen aangenomen.

5 Meerjarenplan grondexploitatie (MPG) 2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG) 

Met algemene stemmen aangenomen.
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2019 vast te stellen.
6 Begroting Laborijn 2020

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2020 
Laborijn, aan het Algemeen Bestuur van Laborijn 
kenbaar te maken.

Met algemene stemmen aangenomen.

7 Garantstelling Bedrijfsvakschool Anton Tijdink 
Techniekopleidingen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De bedrijfstakschool Anton Tijdink goed te keuren 
als partij die voor een garantstelling in aanmerking 
mag komen;
2.Kennis te nemen van het voornemen van het 
college om een garantstelling te verlenen aan 
bedrijfstakschool Anton Tijdink op een lening van de 
BNG van € 1,5 miljoen.

Met algemene stemmen aangenomen.

Gülden Siner-Sir (PvdA) verlaat de vergadering 
vóór de stemming over dit agendapunt.

8 Raadscommunicatieplan

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met ‘Raadscommunicatieplan’;
2. Een klankbordgroep raadscommunicatie in te 
stellen bestaande uit 3 raadsleden, aan te wijzen 
door het presidium;
3. De griffie de opdracht te geven de initiatieven uit 
het communicatieplan verder uit te werken in overleg 
met de klankbordgroep; de beslissingsbevoegdheid 
over de uitwerkingsvoorstellen te delegeren aan de 
klankbordgroep; en de raad te informeren over de 
uitgewerkte initiatieven.

Met algemene stemmen aangenomen.

9A Actieve informatie Wethouder Ben Hiddinga doet een mededeling 
over de september circulaire. Daaruit blijkt voor 
komend jaar een voordeel voor de gemeente Oude 
IJsselstreek van €300.000 en een voordeel van 
rond een miljoen voor het jaar daarop. 

9B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen  
9C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 

stukken
De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 28 juni 2019 tot en met 26 
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september 2019 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken, wordt conform voorstel 
vastgesteld.

9D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergadering van 27 juni, 3 en 4 juli 2019 
worden ongewijzigd vastgesteld 

9E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 

9F In Erik Schieven (LB) stelt vragen over de financiering 
van de Regiodeal. Wethouder Bert Kuster 
beantwoordt de vragen. De vragen die niet 
mondeling konden worden beantwoord zullen 
schriftelijk worden beantwoord.

Erik Schieven (LB) stelt vragen over het gebruik 
van waterputten/brandputten in de gemeente door 
agrariërs en anderen. Wethouder Ria Ankersmit 
beantwoordt de vragen. De vragen die niet 
mondeling konden worden beantwoord zullen 
schriftelijk worden beantwoord.

Jos Sluiter (VVD) ligt de door Richard de Lange 
(VVD) aangekondigde vragen toe:
1. De laatste ontwikkelingen binnen de VNOG 
(posten Gendringen en Silvolde)
2. Ontwikkelingen rondom de (beloning van) 
brandweervrijwilligers.
In verband met de afwezigheid van 
portefeuillehouder burgemeester Otwin van Dijk 
zullen de vragen schriftelijk worden beantwoord. 

0.3 Sluiting Sluiting om 21.15 uur

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

de griffier de voorzitter
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M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
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