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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Heini Peters (SP)

De voorzitter meldt dat Guido Hakvoort per 13 
februari 2020 het fractievoorzitterschap van het 
CDA heeft overgedragen aan Jeanette Elstak.

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Erik Schieven (LB) doet een ordevoorstel om 
agendapunt 3 aan te houden tot na de 
informatieavond over Agrogas op 11 maart dit jaar. 
Het ordevoorstel wordt aangenomen. 

1 Voorbereidingskrediet project bedrijventerrein 
Hofskamp Oost III 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Om in te stemmen met een voorbereidingskrediet 
van € 245.000,-- voor proces- en 
(bestemmings)plankosten voor een derde fase van 
Hofskamp-Oost in Varsseveld. 
2. Om kennis te nemen van het door het college 
vastgestelde Projectdocument.

Met algemene stemmen aangenomen.

2 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Akkoord te gaan met de Lokale kwaliteitscriteria 
woningbouw Oude IJsselstreek, aanvullend op de 
(regionale) Kwalitatieve toetsingscriteria voor 
woningbouw.

Met algemene stemmen aangenomen.

3 Geen medewerking verlenen aan actualisatie 
bestemmingsplan rondom Agrogas Varsseveld 

Aangehouden tot na de informatieavond over 
Agrogas op 11 maart 2020.
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De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Geen medewerking te verlenen aan actualisatie 
van de bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 
en Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 en 
reageren op de ingebrekestelling
2. De ingebrekestelling af te handelen en vast te 
stellen dat geen dwangsom verschuldigd is.

4 Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 
2020

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 
2020 vast te stellen
2. In te stemmen met de vijf uitgangspunten voor het 
beleidsplan Schuldhulpverlening 2020
3. In te stemmen met de participatie en de adviesrol 
van de betrokken partners

Met algemene stemmen aangenomen. Wethouder Kuster zegt toe:
- Een risico inventarisatie mee te 
nemen in de verdere uitwerking van 
het schuldhulpverleningsbeleid. 

5 Startnotitie opbouw uitvoering participatiewet

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De startnotitie, waarin de procedureafspraken 
over de opbouw van de nieuwe uitvoering van de 
Participatiewet in gemeente Oude IJsselstreek zijn 
vastgelegd, vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen. Wethouder Kuster zegt toe:
- De raad per kwartaal via de reguliere 
actieve informatie te informeren over 
het financiële kader;
- de commissie MO bij elke 
commissievergadering te informeren 
over de planning. 

6 Zienswijze uitgangspuntennota GGD NOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een zienswijze in te dienen op de 
uitgangspuntennota 2021 van de GGD NOG, 
conform bijgaande concept brief.

Met algemene stemmen aangenomen.

7 Benoeming externe vertegenwoordiging Euregio 
Rijn Waal

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Raadslid B.H.L.M. Kock voor te dragen als lid van 
de Euregio Rijn-Waal;

Met algemene stemmen aangenomen.
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8A Actieve informatie -

8B Externe vertegenwoordigingen -  
8C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 

stukken
De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 24 januari 2020 tot en met 20 
februari 2020 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken, wordt conform voorstel 
vastgesteld.

8D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 23-1-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld 

8E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 

8F Vragenuur -

0.5 Sluiting 21.00 uur 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 maart 2020.

de griffier de voorzitter

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