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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Agendapunt

Besluit / Stemming

0.1

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Heini Peters (PRO!) en Miranda
Steentjes (Lokaal Belang) en Ine Woudstra (D66)

0.2

Vaststellen agenda

De raadsvoorzitter heeft op 25 november een
spoedeisend voorstel ‘Aanpassing Algemene
Plaatselijke Verordening artikel 2:73a
carbidschieten’ naar de gemeenteraad verzonden.
Dit onderwerp zal als agendapunt 7 aan de agenda
worden toegevoegd.
De agenda is gewijzigd vastgesteld

1

Besturenfusie Stichting Paraat Scholen

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met:
a) de bestuurlijke fusie;
b) de concept statuten van Stichting
Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen;
2. Toestemming te verlenen aan schoolbestuur
Reflexis om de openbare scholen in Oude
IJsselstreek per 1 januari 2021 over te
dragen aan de nieuwe Stichting
Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen;
3. De Verordening ‘Reflexis Openbaar
Basisonderwijs’ (vastgesteld op 24 november
2016) in te trekken.
2

Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De ingediende pro-forma zienswijze tegen
het 'ontwerpbesluit onttrekking openbaar
verkeer - onbewaakte spoorwegovergang
nabij Silvoldseweg 47, 49 en 51 Terborg'
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Met algemene stemmen aangenomen

Toezeggingen & moties

3

buiten behandeling te laten op grond van
artikel 4.5, lid 1 onder c. van de Algemene
wet bestuursrecht;
2. Het besluit 'onttrekking openbaar verkeer onbewaakte spoorwegovergang nabij
Silvoldseweg 47, 49 en 51 Terborg' vast te
stellen;
3. Het besluit 'onttrekking openbaar verkeer onbewaakte spoorwegovergang nabij
Munstermanstraat 9 Terborg' vast te stellen.
4.
Meerjarenprognose grondexploitatie 2020

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De Meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) 2020
vast te stellen.
4

Ontwikkelingskader detailhandel Oude
IJsselstreek

Met algemene stemmen aangenomen

De raadsvoorzitter concludeert dat er
door wethouder Ben Hiddinga
verschillende toezeggingen zijn
gedaan die in het vervolg zullen
worden meegenomen.

Met algemene stemmen aangenomen

De raadsvoorzitter concludeert dat er
vanuit de gemeenteraad positief
gereageerd wordt op het voorstel om
tijdens een toekomstige raadsexcursie
op bezoek te gaan bij coöperatie De
Marke.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Het Ontwikkelingskader detailhandel Oude
IJsselstreek 2020-2023 vast te stellen.
5

Deelname in de coöperatie De Marke UA
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien
van het voornemen om met één certificaat deel te
nemen aan de Coöperatie De Marke UA.

6

Bekrachtiging geheimhouding i.v.m. beschikbaar
stellen van krediet voor grondaankoop
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De door het college opgelegde geheimhouding ten
aanzien van het voorstel tot beschikbaar stellen van
krediet voor grondaankoop en alle informatie die
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Met algemene stemmen aangenomen

daaraan ten grondslag ligt te bekrachtigen op grond
van artikel 25, lid 2, sub b, van de Gemeentewet.
7

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening
artikel 2:73a carbidschieten

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke
Verordening te wijziging door;
- het opnemen van een begin en eindtijd (10.0018.00 uur)
- een meldingsplicht op te nemen
- het college de mogelijk te bieden nadere regels op
te stellen.
7A

Actieve informatie

-

7B

Externe vertegenwoordigingen

-

7C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 30 oktober tot en met 26
november 2020 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken wordt ongewijzigd
vastgesteld met de volgende toezeggingen vanuit
het college:
 20-407 ‘Ruimtelijke ontwikkelingen
Zaagmolenpad’: verzoek om een afschrift
van de reactie van het college ter
kennisname naar de gemeenteraad te
sturen;
 20-405 ‘Joodse bezittingen na WO2’:
verzoek om een afschrift van de reactie van
het college ter kennisname naar de
gemeenteraad te sturen;

7D

Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen

De besluitenlijsten van de openbare
raadsvergaderingen van 29 oktober, 2, 5 en 11
november (begroting) en 10 en 11 november 2020
worden ongewijzigd vastgesteld
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7E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

7F

Vragenuur

-

0.3

Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 10 december 2020
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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