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Openbare besluitenlijst raadsvergadering 23 januari 2020 

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

gemeenteraad:

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
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 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Ton Menke (PvdA)

Heini Peters (SP) 
Ine Hofs (Lokaal Belang)
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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Ton Menke (PvdA), Heini Peters 

(SP), Ine Hofs (Lokaal Belang)

Raadslid Memet Tekinerdogan heeft schriftelijk 
mededeling gedaan dat hij als zelfstandige 
fractie gaat optreden. Hij doet dat onder de 
naam “Fractie Tekinerdogan”.

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig 
wonen 

De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld:
1. De volgende drie aanpassingen van de 
maatregelenlijst bij de Toekomstbestendig wonen 
lening vast te stellen: 

a. Verwijderen energiemaatregel 27: 
‘Participatie en investering in collectieve en 
coöperatieve, kleinschalige, duurzame 
energieopwekking (bijv. Postcoderoos 
regeling)’ 

b. Verwijderen energiemaatregel 11: ‘Pellet 
ketel / pellet kachel / HR houtkachel’

c. Toevoegen klusmaatregel 11: Aanbrengen 
energiebesparende zonwering. 

Het door de fracties LB, CDA, SP, PvdA, VVD, 
D66 en fractie Tekinerdoğan ingediende 
amendement wordt met algemene stemmen 
aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt met 
algemene stemmen aangenomen.

2 Toepassen coördinatieregeling diverse 
procedures Ter Horst 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De gemeentelijke coördinatieregeling ingevolge 
art. 3.30 Wro van toepassing te verklaren op de 
voorbereiding en bekendmaking van een wijziging 
van het bestemmingsplan en de aanvragen voor een 

Met algemene stemmen aangenomen. Toezeggingen:
Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe dat 
de raad in gelegenheid zal worden 
gesteld om inzicht te krijgen en vragen te 
stellen over het bestemmingsplan en de 
revisievergunning voordat deze ter inzage 
zal worden gelegd. 
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omgevingsvergunning (revisievergunning) milieu en 
bouwen en een vergunning Wet natuurbescherming 
voor de bedrijfslocatie van Ter Horst aan de 
Kloosterstraat 3 te Varsseveld.

3 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor 
drie zonnevelden 

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 
te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor 
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de 
aanleg van de in het kader van de 1ste tranche 
geselecteerde projecten voor zonnevelden, groter 
dan 5 ha.

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

Stemverklaring:
Frank Aaldering (LB): “Los wat ik van de 
klimaathysterie vind, op een vuilnisbelt vind ik 
een zonnepark prima, maar op een grond 
bestemt voor voedselproductie ligt dat wat 
anders. De wereldbevolking neemt toe, de 
Nederlandse boeren zijn de beste ter wereld, we  
hebben de laagste milieu impact, de boeren zijn 
innovatief, staan open voor veranderingen - 
denk aan biologisch en circulair - maar dan 
moeten we ze wel de kans geven in de 
omschakelingen om te blijven boeren. De 
omvang van de landbouwgrond in Nederland 
neemt al jaren af. Dat heeft te maken met 
woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en 
de roep om nieuwe Vinex wijken wordt groter, 
en ik hoef u niet te vertellen waarop het oog 
gaat vallen welke grond dat is. Dit alles heeft 
natuurlijk weer een prijsopdrijvend effect en 
daar passen mijn inziens zonnepanelen dan ook 
niet bij. Dat is ook de reden voor mij om tegen 
dit voorstel te stemmen.” 

Toezeggingen:
Wethouder Kock zegt toe om de eerste 
tranche met de raad te evalueren.
 

4 Voornemen opheffen openbare basisschool De 
Drie Linden Silvolde

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit 
van Reflexis Openbaar Onderwijs om OBS De Drie 

Met algemene stemmen aangenomen.
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Linden te Silvolde op te heffen;
2. In te stemmen met het opheffen van OBS De Drie 
Linden te Silvolde.

5 Implementatie Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) voor de raadsgriffie

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1.Vast te stellen de “verordening 
werkgeverscommissie Oude IJsselstreek 2020” 
waarmee de werkgeversbevoegdheden van de raad 
worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, 
onder intrekking van de oude ‘verordening 
werkgeverscommissie’ uit 2016;
2. Aanwijzing op basis van art 107 Gemeentewet 
van de heer M.B.J. Looman als raadsgriffier;
3. Aanwijzing op basis van art 107 Gemeentewet 
mevrouw M.M.J. Piscaer als 1e plaatsvervangend 
raadsgriffier en mevrouw D.N.R. de Keyzer als 2e 
plaatsvervangend raadsgriffier;
4. De werkgeverscommissie mandaat te verlenen tot 
het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten met de op de griffie 
werkzame ambtenaren, met uitzondering van de 
griffier (artikel 107e Gemeentewet);
5. De werkgeverscommissie mandaat te verlenen 
om de vervanging van de griffier te regelen (artikel 
107d Gemeentewet);
6. Kennis te nemen van het 
conceptmachtigingsbesluit waarmee de 
burgemeester de werkgeverscommissie machtigt om 
de arbeidsovereenkomsten van respectievelijk de 
raadsgriffier en met het raadsgriffiepersoneel te 
ondertekenen.

Met algemene stemmen aangenomen.

6A Actieve informatie

6B Externe vertegenwoordigingen Marco Bennink (LB) verzoekt burgemeester 
Otwin van Dijk om een terugkoppeling te geven 
van de AB vergadering van de VNOG van 
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afgelopen 15 januari  en vraagt daarbij of de 
burgemeester kan aangeven wat er gedaan is 
met de meegeven uitgangspunten vanuit de 
raad. 
Burgemeester Otwin van Dijk meldt dat de raad 
hier op korte termijn een informatiememo over 
ontvangt. Ook vanuit de VNOG wordt er een 
memo opgesteld over wat er nu precies besloten 
is tijdens deze AB vergadering. Het voorstel wat 
er lag is – op één gemeente na – door alle 
gemeenten aangenomen. Er is wel verzocht om 
een implementatieplan. De burgemeester heeft 
hierbij de bluswatervoorziening in onze 
gemeente naar voren gebracht. Dit zal worden 
opgenomen in het implementatieplan. Er is niet 
verzocht om een second opinion. 

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 13 december 2019 tot en 
met 23 januari 2020 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken, wordt gewijzigd 
vastgesteld.

1. Ingekomen stukken 20-030 en 20-036, 
20-037 en 20-048 worden betrokken bij 
het debat in de commissie FL van 5-2-
2020 en raad van 20-2-2020; 

2. Ingekomen stuk 20-042 doorgeleiden 
naar agendacommissie; 

6D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare 
raadsvergadering van 12-12-2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld 

6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 

6F Vragenuur Lotte Pragt (CDA) stelt een vraag over de 
ontploffing in een huis aan de Hoofdstraat in 
Terborg van afgelopen weekend. De vraag die 
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daarbij gesteld wordt is of de gemeente, 
vooruitlopend op het onderzoek, mogelijkheden 
heeft om toezicht te houden op huizen die 
verhuurd worden in de particuliere sector. De 
vraag wordt beantwoord door burgemeester 
Otwin van Dijk.
 

0.5 Sluiting 21:25 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 20 februari 2020

de griffier de voorzitter

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