
Agenda

Voor de openbare digitale (video-)raadsvergadering op 
donderdag 23 april 2020 20.00 uur

0.1. Opening en mededelingen
Afmeldingen: Ton Menke (PvdA), Erik Schieven (Lokaal Belang)
Mededeling: 

0.2. Vaststellen agenda

0.3. Installatie wethouder Marieke Overduin
- Uitslag schriftelijke stemming; benoemingsbesluit met ontheffing ingezetenschap
- Aanvaarding benoeming
- Afleggen eed

1.4. Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders
Met het vertrek van wethouder Peter van de Wardt is er een vacature in het college van 1 fte 
ontstaan. De fractie van het CDA heeft als kandidaat voor deze functie mevrouw Marieke 
Overduin voorgedragen. Mevrouw Overduin is benoemd voor een tijdsbestedingsnorm van 
0,6 fte. Wegens het vertrek van wethouder Van der Wardt heeft het college besloten de 
verdeling van de portefeuilles op enkele onderdelen aan te passen. De fracties van Lokaal 
Belang en het CDA stellen daarom voor om de aanstelling van wethouders Ankersmit en 
Kock te verhogen naar 0,8 fte. Het totale fte blijft met deze wijziging 4,2. Met deze 
verschuiving is zowel naar inhoud (portefeuilleverdeling) als naar werkverdeling een logische 
en evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
2. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw H.W. Ankersmit per 26-3-2020 te 

verhogen van 0,6 naar 0,8 fte;
3. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw J.T. Kock per 26-3-2020 te verhogen 

van 0,6 naar 0,8 fte.
In het concept raadsbesluit is de genoemde datum van 26 maart gewijzigd in 23 april 2020.

1. Visie op dienstverlening
De visie op dienstverlening sluit aan op de huidige ontwikkelingen en organisatievisie. 
Dienstverlening gaat over de manier waarop de inwoner contact met de gemeente heeft. 
Door te werken vanuit de bedoeling: vanuit de situatie, de vraag, de inwoner. En hier een 
goede oplossing voor vinden. Waarbij de regels niet bepalend zijn, maar ons helpen. Door 
onze dienstverlening zo in te richten sluiten we goed mogelijk aan bij wat er nodig is. De 
nieuwe visie sluit hier volledig op aan. 
Het uitvoeringsprogramma geeft concreet invulling aan het realiseren van de visie.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De visie op dienstverlening 2020 en verder: 'Dichtbij en Op maat' vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma 'Dienstverlening; Dichtbij en Op maat' ter kennisname aan te 

nemen.



2. Startnotitie Veranderopgave inburgering
Het vaststellen van de startnotitie met de aanpak en uitgangspunten die worden gevolgd om de 
nieuwe wet Inburgering vorm te geven in onze gemeente. De raad wordt vroegtijdig betrokken zodat 
het duidelijk is welke stappen, acties en besluitvorming we met elkaar doorlopen om de uitvoering 
van de nieuwe wet Inburgering per 1 januari 2021 te realiseren. 
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie Veranderopgave Inburgering met de daarin opgenomen 10 uitgangspunten 

vast te stellen.

3. Startnotitie transformatie sociale basis
Oude IJsselstreek is een betrokken gemeente. Inwoners, maatschappelijk partners en 
bedrijven zetten zich in voor leefbare buurten en wijken. Dat wordt op vele manieren 
vormgegeven. Denk aan het sterke verenigingsleven, de vele vrijwilligers die onze gemeente 
rijk is, initiatieven vanuit buurten en kernen en de inzet vanuit betrokken professionals als het 
brede welzijnswerk. Vanuit de scherpere focus op normaliseren, voorkomen en 
samenwerken/innoveren willen we de beweging maken naar het (nog meer) versterken van 
de sociale basis. Dat betekent waar dat kan minder inzet van geïndiceerde zorg en meer 
inzet op preventie en samenleving. Ons doel is vooral aan te sluiten bij al het goede en 
bestaande wat er al is. We willen van daaruit samen verder bouwen aan een nog sterkere 
samenleving!
Door uw raad bij de start van het proces te betrekken bij het vaststellen van de leidende 
principes en bouwstenen voor de versterking sociale basis, beogen wij een goede 
afstemming tussen college en raad waarbij door u aan de voorkant input kan worden 
gegeven over de visie, het te volgen proces en de mate van participatie
Eerder advies commissie MO: bespreekstuk
Door agendacommissie geagendeerd als hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie ‘Op weg naar een stevige sociale basis’  met de daarin 10 opgenomen 

ankerpunten vast te stellen.
2. In te stemmen met de participatie en de adviesrol van de betrokken partners.

4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om de wijzigingen voor de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen. Voordat het 
college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde wijzigingen ter toestemming 
voorgelegd worden aan de raad.
Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
gemeenten en provincies uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse 
omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er twee 
verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot deze wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling is vanaf de evaluatie diverse 
keren aangepast. Daarom heeft de Omgevingsdienst Achterhoek ons verzocht om de 
Gemeenschappelijke Regeling in het eerste kwartaal van 2020 vast te stellen.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.



5. Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom 
Agrogas Varsseveld

Van een aantal omwonenden van de toekomstige mestvergister van Agrogas op 
industrieterrein Hofskamp Oost te Varsseveld zijn diverse brieven ontvangen waarin 
gevraagd wordt de risico's van de mestvergister Agrogas op te nemen in de 
bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 en Buitengebied Oude IJsselstreek 2017. Ze 
vragen om de genoemde bestemmingsplannen te actualiseren door het opnemen van een 
effectafstand van de CO2-opslag. Dit effectgebied betreft een cirkel met een straal van 225 
m waarbinnen openbare wegen, fietspaden en een woonhuis vallen. Omdat er niet tijdig is 
gereageerd op het verzoek tot actualisatie wordt de gemeente in gebreke gesteld. Het 
vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad. Voorgesteld wordt om 
geen medewerking te verlenen aan de actualisatie van de bestemmingsplannen en tevens te 
reageren op de ingebrekestelling.
Eerder advies commissie FL 5-2: bespreekstuk
Door de agendacommissie geagendeerd als hamerstuk
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 afhandelen en vaststellen dat geen dwangsom verschuldigd is.

6. Reclamebelasting Kerngebied Ulft
Door ondernemersvereniging De Hanze in Ulft is op 17 januari 2019 een schriftelijk verzoek 
gedaan aan het college van B&W om in het kerngebied van Ulft een ondernemersfonds in te 
voeren. Hiertoe hebben zij een draagvlakmeting onder de ondernemers uitgevoerd.
De resultaten van de draagvlakmeting zijn positief bevonden.
Rechtstreeks in de raad : hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de invoering van reclamebelasting op basis van WOZ-waarde in het 

kerngebied te Ulft.
2. De verordening reclamebelasting kerngebied Ulft vast te stellen.

7. Beleidsplan Recreatie en toerisme
College en raad hebben een forse ambitie uitgesproken om het recreatief-toeristisch aanbod 
binnen onze gemeente op een hoger plan te tillen. Tijdens een expertmeeting zijn trends en 
ontwikkelingen besproken en is geïnventariseerd welke initiatieven een bijdrage kunnen 
leveren aan het ambitieniveau wat we willen realiseren. Eén en ander is verwerkt in de 
bijgestelde Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 waarvan wordt voorgesteld om 
deze vast te stellen.
Eerder advies commissie AFE 9-3: bespreekstuk
Door de agendacommissie geagendeerd als hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 vast te stellen.

8. Wijzigingsverordening Sociaal domein
Op 25 april 2019 heeft uw raad de Verordening Sociaal Domein 2019 vastgesteld. Naar 
aanleiding van de samenwerking met Buurtzorg Jong is het nodig om deze verordening te 
wijzigen. Daarnaast zijn er regionaal wijzigingen doorgevoerd in de tarieven voor het 
persoonsgebonden budget. Ook deze zijn verwerkt in de wijzigingsverordening. Het gaat dan 
ook veelal om technische aanpassingen.
Advies commissie MO 12-3: hamerstuk 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 vast te stellen.



9. Verklaring van geen bedenkingen inzake karakteristieke bebouwing
In het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 is een regeling opgenomen 
ter bescherming van karakteristieke gebouwen. Dit betreffen 106 objecten die niet zijn 
aangemerkt als Rijks- of gemeentelijk monument, maar die op basis van een monumenten-
inventarisatieproject uit 1992 wel belangrijke cultuurhistorische kenmerken hebben. Met de 
regeling wordt beoogd dat deze karakteristieke gebouwen niet zonder meer direct kunnen 
worden gesloopt. De regeling vindt zijn oorsprong in het voormalige bestemmingsplan 
Buitengebied Gendringen 2002. Op basis van enkele recente verzoeken tot vernieuwing, 
verandering en/of vervanging van als karakteristiek aangemerkte gebouwen is gebleken dat 
de regeling in het bestemmingsplan zodanig strikt is, dat eigenaren onevenredig worden 
belemmerd bij gedeeltelijke of gehele vernieuwing van de gebouwen. Met een Wabo-
projectbesluitprocedure kan gemotiveerd van de strikte eisen uit het bestemmingsplan 
worden afgeweken. Daarbij is tevens een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de 
gemeenteraad vereist.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Projecten ten behoeve van ingrijpende vernieuwing, verandering of vervanging van 

karakteristieke gebouwen toe te voegen aan de algemene verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) zoals eerder afgegeven op 27 juni 2019.

10A Actieve informatie

10B Externe vertegenwoordigingen

10C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen stukken (zie overzicht in bijlage)

10D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 20-2-2020

10E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
-

10F Vragenuur
Jan Vesters (SP):
Inzake de TimpDrive op het Huntenpop terrein.
Rens Spijkers (VVD) en Jan Vesters (SP): 
Invulling van de € 100.000,- coronabudget maatwerkondersteuning in het sociaal 
domein, en eerste indicatie van wat er al mee is gedaan.
Richard de Lange (VVD):
De actuele situatie rondom de coronacrisis en de gevolgen daarvan, zoals die zich 
binnen onze gemeente aftekenen, alsmede op de vorming van ideeën en gedachten 
over het beleid dat zou kunnen worden gevoerd in de aanloop naar het "post-corona 
tijdperk."

0.5 Sluiting

 



Overzicht Ingekomen stukken
Periode: 21 februari 2020 tot en met 26 maart 2020

Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop ‘Documenten’ 
en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering 26-03-2020’ 

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
worden ingekomen stukken met persoonsgegevens niet openbaar gepubliceerd. Naar stukken van 
natuurlijke personen is in dit document daarom tevens geen hyperlink opgenomen.

20- Zaak Datum Afzender Omschrijving Behandelvoorstel
082 6842

0
04-02-2020 College Memo jaarverslag LerenWerkt Voor kennisgeving 

aannemen
083 7271

2
21-02-2020 VNG Ledenbrief stand van zaken 

implementatie abonnementstarief 
wmo

Ter afdoening in handen 
stellen van college

084 7301
0

21-02-2020 VNG Ledenbrief ondersteuning lokale 
preventieakkoorden

Ter afdoening in handen 
stellen van college

085 7380
9

26-02-2020 Wethouder Kuster Vragen commissie MO 6/2/2020 
GGD NOG

Voor kennisgeving 
aannemen

086 7409
8

24-02-2020 Laborijn Kadernota 2021-2024 Voor kennisgeving 
aannemen

087 6923
2

15-01-2020 College Memo Decembercirculaire Voor kennisgeving 
aannemen

088 7454
7

30-01-2020 Gemeente 
Hilvarenbeek

Motie onderzoek 5G met afschrift 
brief aan Tweede Kamer 

Voor kennisgeving 
aannemen

089 7498
4

02-03-2020 Achterhoek 
Ambassadeurs

Agenda AB vergadering 11-3-
2020 en verslag AB vergadering 
29-1-2020

Voor kennisgeving 
aannemen

090 7478
3

24-02-2020 Gemeente Drechterland Motie  financiële bijdrage van Rijk 
voor Omgevingswet

Voor kennisgeving 
aannemen

091 7513
7

27-02-2020 Gemeente Enschede Gezamenlijke landelijke actie 
gemeentebesturen om in te 
grijpen op de erosie van de 
gemeentebegroting

Ter beslissing aan de 
raad

092 7526
9

02-03-2020 VNG Ledenbrief Openstelling vacatures 
in VNG bestuur en commissies

Voor kennisgeving 
aannemen

093 20-02-2020 College Memo over begrotingsbrief 
provincie

Voor kennisgeving 
aannemen

094 7567
8

06-03-2020 Per Saldo Informatie Persoons Gebonden 
Budget

Voor Kennisgeving 
aannemen

095 7551
8

25-02-2020 Gemeente Zandvoort Motie opheffen verhuurdersheffing Voor kennisgeving 
aannemen

096 7547
0

14-11-2019 Gemeente Waadhoeke Motie opheffen verhuurdersheffing Voor kennisgeving 
aannemen

097 6426
9

11-03-2020 Wethouder Kuster Ontwikkelingen Voedselbank Oost 
Achterhoek

Voor kennisgeving 
aannemen

098 7375
5

26-02-2020 College Memo Kennis nemen van vierde 
kwartaalrapportage 2019  Laborijn

Voor kennisgeving 
aannemen

099 7203
8

18-02-2020 College Raadsbrief Uitvoeringsregels 2020 
Bijzondere bijstand, Individuele 
inkomenstoeslag, 
meedoenregelingen en kindpakket

Voor kennisgeving 
aannemen

100
a en 
b

7343
1

10-03-2020 College Permanente bewoning op ’t Isselt: 
begeleidingsblad   en   raadsmemo  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

101 7655
4

12-03-2020 Mobilisation for the 
Environment

Afschrift brief GS Provincie 
Gelderland Agrogas

Voor kennisgeving 
aannemen

102 7722 09-03-2020 Heemkundige Solarpark ‘Havesbos’ Voor kennisgeving 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-082-College-Raadsmemo-Jaarverslag-Lerenwerkt-2018-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-102-Old-Sillevold-Brief-Solarpark-Havesbos.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-101-Mobilisation-for-the-Environment-Afschrift-brief-GS-Provincipe-Gelderland-Agrogas.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-101-Mobilisation-for-the-Environment-Afschrift-brief-GS-Provincipe-Gelderland-Agrogas.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-100b-College-Raadsmemo-t-Isselt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-100a-College-Raadsbegeleidingsblad-Permanente-bewoning-op-t-Isselt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-099-Collge-Raadsbrief-Uitvoeringsregels-Bijzondere-bijstand-Individuele-inkomenstoeslag-meedoenregelingen-en-kindpakket-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-099-Collge-Raadsbrief-Uitvoeringsregels-Bijzondere-bijstand-Individuele-inkomenstoeslag-meedoenregelingen-en-kindpakket-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-099-Collge-Raadsbrief-Uitvoeringsregels-Bijzondere-bijstand-Individuele-inkomenstoeslag-meedoenregelingen-en-kindpakket-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-098-College-Memo-vierde-kwartaalrapportage-2019-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-098-College-Memo-vierde-kwartaalrapportage-2019-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-097-Wethouder-Kuster-Memo-commissie-MO-update-Voedselbank.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-097-Wethouder-Kuster-Memo-commissie-MO-update-Voedselbank.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-096-Gemeente-Waadhoeke-Motie-opheffen-verhuurdsheffing.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-095-Gemeente-Zandvoort-Motie-opheffen-verhuurdersheffing.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-094-Per-Saldo-Informatie-Persoons-Gebonden-Budget.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-094-Per-Saldo-Informatie-Persoons-Gebonden-Budget.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-093-College-Memo-over-begrotingsbrief-provincie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-093-College-Memo-over-begrotingsbrief-provincie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-092-VNG-ledenbrief-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-092-VNG-ledenbrief-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-091-Gemeente-Enschede-Gezamenlijke-landelijke-actie-gemeentebesturen-om-in-te-grijpen-op-de-erosie-van-de-gemeentebegroting.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-091-Gemeente-Enschede-Gezamenlijke-landelijke-actie-gemeentebesturen-om-in-te-grijpen-op-de-erosie-van-de-gemeentebegroting.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-091-Gemeente-Enschede-Gezamenlijke-landelijke-actie-gemeentebesturen-om-in-te-grijpen-op-de-erosie-van-de-gemeentebegroting.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-90-Gemeente-Drechterland-Motie-financiele-bijdrage-van-Rijk-voor-Omgevingswet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-90-Gemeente-Drechterland-Motie-financiele-bijdrage-van-Rijk-voor-Omgevingswet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-089-Achterhoek-Ambassadeurs-Agenda-AB-vergadering-11-3-2020-en-verslag-AB-vergadering-29-1-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-089-Achterhoek-Ambassadeurs-Agenda-AB-vergadering-11-3-2020-en-verslag-AB-vergadering-29-1-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-089-Achterhoek-Ambassadeurs-Agenda-AB-vergadering-11-3-2020-en-verslag-AB-vergadering-29-1-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/20-088-Gemeente-Hilvarenbeek-Motie-onderzoek-effecten-van-de-uitrol-van-het-5G-netwerk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/20-088-Gemeente-Hilvarenbeek-Motie-onderzoek-effecten-van-de-uitrol-van-het-5G-netwerk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-087-College-Memo-Decembercirculaire-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-086-Laborijn-Kadernota-2021-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-085-Wethouder-Kuster-Informatiememo-n-a-v-cie-MO-6-feb-GGD-NOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-085-Wethouder-Kuster-Informatiememo-n-a-v-cie-MO-6-feb-GGD-NOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-084-VNG-Ledenbrief-ondersteuning-lokale-preventieakkoorden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-084-VNG-Ledenbrief-ondersteuning-lokale-preventieakkoorden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-083-VNG-Ledenbrief-stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-083-VNG-Ledenbrief-stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-083-VNG-Ledenbrief-stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf


4 vereniging Old Sillevold aannemen
103 7702

9
13-03-2020 VNOG Noodverordening COVID-19 13 

maart 2020
Voor kennisgeving 
aannemen

104 7722
7

16-03-2020 VNOG Noodverordening COVID-19 16 
maart 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

105 7696
8

16-03-2020 VHG 3% van het versteende oppervlak 
in de gemeente vergroenen

Ter afdoening in handen 
stellen van college 

106 7174
8

16-03-2020 Burger Zienswijze bestemmingsplan 
Heuvelstraat Silvolde

Ter afdoening in handen 
stellen van college. 
Komt terug op de 
raadsagenda

107 7174
8

13-02-2020 Burger Zienswijze bestemmingsplan 
Heuvelstraat Silvolde

Ter afdoening in handen 
stellen van college. 
Komt terug op de 
raadsagenda

108 7174
8

13-03-2020 Burger Zienswijze bestemmingsplan 
Heuvelstraat Silvolde

Ter afdoening in handen 
stellen van college. 
Komt terug op de 
raadsagenda

109 7606
6

07-03-2020 Eerlijk over Straling Video oproep 5G Ter afdoening in handen 
stellen van college

110 13-03-2020 Stop5GNL Kort geding tegen de Nederlandse 
overheid om 5G te stoppen

Ter afdoening in handen 
stellen van college

111 7728
6

17-03-2020 GGD NOG Aanpassing testbeleid COVID-19 Voor kennisgeving 
aannemen

112 7400
9

27-2-2020 College STSKC van 2010 tot nu Doorgeleiden naar 
agendacommissie

113 7468
6

11-03-2020 Wethouder Kock Memo Resultaten Energieloket 
2019

Voor kennisgeving 
aannemen

114
a en 
b

7748
6

17-03-2020 VNG ledenbrief digitale inclusie   en   
brochure

Voor kennisgeving 
aannemen

115 7749
6

18-03-2020 VNG ledenbrief gevolgen uitbraak 
coronavirus voor gemeenten en 
vng

Voor kennisgeving 
aannemen

116
a t/
m c

7577
6

12-03-2020 College Centrum Gendringen: 
gebiedsvisie  ,   groenplan   en   
ontwerp herinrichting kerkplein

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

117
a t/
m d

18-03-2020 College Voorgestelde keuzerichting Grof 
Huishoudelijk Afval:   memo   
keuzerichting  ,   rapportage   
inzameling  ,   scenarioanalyse   en   
factsheet

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

118
a en 
b

7477
6

11-03-2020 College Verruiming mogelijkheden 
vernieuwing, verandering of 
vervanging karakteristieke 
gebouwen:   raadsvoorstel   en   
raadsbesluit

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

119
a en 
b

7446
0

12-03-2020 College Startnotitie Veranderopgave 
Inburgering:   raadsvoorstel   en   
startnotitie

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

120
a t/
m d

7379
1

19-03-2020 College Visie op dienstverlening 2020 en 
verder: dichtbij en op maat: 
raadsvoorstel  ,   raadsbesluit  ,   visie     
en   uitvoeringsprogramma  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

121
a t/
m f

7446
6

16-03-2020 College Wijzigen Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek (GR ODA): 
raadsvoorstel  ,   bijlage 1  ,   bijlage 2  ,   

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121c-College-bijlage-2-GR-ODA-versie-20-sept-2018.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121b-College-Bijlage-1-Inhoudelijke-wijzigingen-Gemeenschappelijke-Regeling-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121a-College-Raadsvoorstel-wijziging-Gemeenschappelijke-Regeling-Omgevingsdienst-Achterhoek-GR-ODA.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-120d-College-Uitvoeringsprogramma-Dienstverlening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-120c-College-OIJ-visie-op-dienstverlening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-120b-College-RAADSBESLUIT-visie-op-dienstverlening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-120a-College-RAADSVOORSTEL-visie-op-dienstverlening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-119b-College-Startnotitie-Veranderopgave-Inburgering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-119a-College-RAADSVOORSTEL-Startnotitie-Veranderopgave-Inburgering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-118b-College-RAADSBESLUIT-VVGB-karakteristieke-gebouwen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-118a-College-RAADSVOORSTEL-karakteristieke-gebouwen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117d-College-Factsheet-Grof-afval-inzameling.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117c-College-Scenarioanalyse-GHA.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117b-College-Rapportage-Inzameling-Grof-Vuil.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117b-College-Rapportage-Inzameling-Grof-Vuil.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117a-College-Memo-keuzerichting-GHA.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-117a-College-Memo-keuzerichting-GHA.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-116c-College-Schetsontwerp-Kerkplein-Gendringen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-116b-College-Groenplan-Gendringen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-116a-College-Gebiedsvisie-Gendringen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-115-VNG-ledenbrief-gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-115-VNG-ledenbrief-gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-115-VNG-ledenbrief-gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-114b-VNG-brochure-digitale-inclusie-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-114a-VNG-ledenbrief-digitale-inclusie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-113-Wethouder-Kock-Memo-resultaten-Energieloket-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-113-Wethouder-Kock-Memo-resultaten-Energieloket-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-112-college-memo-STSKC-van-2010-tot-nu.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-111-GGD-aanpassing-testbeleid-COVID-19-17-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-110-Stop5GNL-Kort-geding-tegen-de-Nederlandse-overheid-om-5G-te-stoppen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-110-Stop5GNL-Kort-geding-tegen-de-Nederlandse-overheid-om-5G-te-stoppen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-109-Eerlijk-over-Straling-video-oproep-inzake-5g.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-108-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-108-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-107-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-107-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-106-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-106-Burger-zienswijze-BP-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-105-VHG-3-van-het-versteende-oppervlak-in-de-gemeente-vergroenen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-105-VHG-3-van-het-versteende-oppervlak-in-de-gemeente-vergroenen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-104-VNOG-Noodverordening-COVID-19-16-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-104-VNOG-Noodverordening-COVID-19-16-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-103-VNOG-Noodverordening-COVID-19-13-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-103-VNOG-Noodverordening-COVID-19-13-maart-2020.pdf


bijlage 3  ,   bijlage 4  , en   bijlage 5  
122 7787

6
20-03-2020 Bouwend Nederland 

Afschrift
Impact COVID-19 op bouw- en 
infrasector

Ter afdoening in handen 
stellen van college

123 7764
8

09-03-2020 Milieudefensie Biomassa-installaties en de 
Warmte-transitievisie

Ter afdoening in handen 
stellen van college

124 12-03-2020 Burgemeester Memo Coronavirus 12 maart 2020 Voor kennisgeving 
aannemen

125 16-03-2020 Burgemeester Memo Coronavirus 16 maart 2020 Voor kennisgeving 
aannemen

126 7100
7

18-03-2020 Wethouder Kuster memo beantwoording vragen 
startnotitie versterking sociale 
basis

Voor kennisgeving 
aannemen

127 7855
5

25-03-2020 Burgemeester en 
griffier

Memo continuïteit van 
raadsfunctioneren tijdens 
coronacrisis - 25-3-2020

Voor kennisgeving 
aannemen

128 7601
0

24-03-2020 Wethouder Ankersmit Memo nieuwbouw Almende 
Laudis

Voor kennisgeving 
aannemen

129 7138
2

26-03-2020 College Convenant Muziekonderwijs in 
Oude IJsselstreek

Voor kennisgeving 
aannemen

Overzicht Ingekomen stukken
Periode: 27 maart 2020 tot en met 23 april 2020

Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop ‘Documenten’ 
en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering ‘23-04-2020’

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Naar stukken van 
natuurlijke personen is in dit document daarom tevens geen hyperlink opgenomen.

20- Zaak Datum Afzender Omschrijving Behandelvoorstel
130 26-2-2020 College Memo overzicht Regio Deal 

projecten Oude IJsselstreek nav 
verzoek commissie FL

Voor kennisgeving 
aannemen

131 7905
0

26-3-2020 VNOG Persbericht 26 maart nieuwe 
noodverordening

Voor kennisgeving 
aannemen

132
a en 
b

7930
9

26-3-2020 VNG Ledenbrief en handreiking “wie 
vooraf goed oplet, blijft steeds 
aan zet”

Ter afdoening in handen 
stellen van college

133 7932
2

27-3-2020 VNG Ledenbrief update 
ontwikkelingen coronacrisis

Voor kennisgeving 
aannemen

134 4065
7

31-3-2020 Raad van State mededeling verlening termijn 
uitspraak bestemmingsplan 
Zeddamseweg 17

Voor kennisgeving 
aannemen

135 8028
8

1-4-2020 Stichting vluchteling Brief oproep 500 kinderen uit 
Griekenland

Ter beslissing aan de 
raad

136 8063
2

2-4-2020 Gemeente Beesel brief werkwijze verkrijgen 
suppletie-uitkering

Voor kennisgeving 
aannemen

137 7824
8

6-4-2020 Wethouder Kuster Memo toezeggingen 
meedoenregelingen

Voor kennisgeving 
aannemen

138 8073
9

3-4-2020 VNG Ledenbrief update coronacrisis 3 
april 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

139
a t/
m g

8096
7

6-4-2020 Stadsbank Oost 
Nederland

Jaarstukken en begroting: 
Aanbiedingsbrief jaarstukken, AB 
jaarstukken, jaarverslag, 
accountantsverslag, 
aanbiedingsbrief begroting, 

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139e-SON-Aanbiedingsbrief-begroting-2021-SON-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139d-SON-Accountantsverslag-Stadsbank-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139c-SON-AB-voorstel-Jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139b-SON-AB-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139b-SON-AB-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139a-SON-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-SON-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-138-VNG-Ledenbrief-update-coronacrisis-3-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-138-VNG-Ledenbrief-update-coronacrisis-3-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-137-Wethouder-Kuster-Memo-toezeggingen-meedoenregelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-137-Wethouder-Kuster-Memo-toezeggingen-meedoenregelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-136-Gemeente-Beesel-brief-werkwijze-verkrijgen-suppletie-uitkering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-136-Gemeente-Beesel-brief-werkwijze-verkrijgen-suppletie-uitkering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-135-Stichting-Vluchteling-Brief-oproep-500-kinderen-uit-Griekenland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-135-Stichting-Vluchteling-Brief-oproep-500-kinderen-uit-Griekenland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-133-VNG-ledenbrief-update-ontwikkelingen-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-133-VNG-ledenbrief-update-ontwikkelingen-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132a-VNG-ledenbrief-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-131-VNOG-Persbericht-26-maart-nieuwe-noodverordening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-131-VNOG-Persbericht-26-maart-nieuwe-noodverordening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-129-College-Convenant-Muziekonderwijs-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-129-College-Convenant-Muziekonderwijs-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-128-Wethouder-Ankersmit-Memo-nieuwbouw-Almende-Laudis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-128-Wethouder-Ankersmit-Memo-nieuwbouw-Almende-Laudis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-127-burgemeester-en-griffier-Memo-continuiteit-van-raadsfunctioneren-tijdens-coronacrisis-25-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-127-burgemeester-en-griffier-Memo-continuiteit-van-raadsfunctioneren-tijdens-coronacrisis-25-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-127-burgemeester-en-griffier-Memo-continuiteit-van-raadsfunctioneren-tijdens-coronacrisis-25-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-126-Wethouder-Kuster-memo-beantwoording-vragen-startnotitie-versterking-sociale-basis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-126-Wethouder-Kuster-memo-beantwoording-vragen-startnotitie-versterking-sociale-basis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-126-Wethouder-Kuster-memo-beantwoording-vragen-startnotitie-versterking-sociale-basis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-125-Burgemeester-memo-coronavirus-16-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-124-Burgemeester-memo-coronavirus-12-maart-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-123-Milieudefensie-Biomassa-installaties-en-de-Warmtetransitievisie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-123-Milieudefensie-Biomassa-installaties-en-de-Warmtetransitievisie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-122-Bouwend-Nederland-COVID-19-impact-op-bouw-en-infrasector.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-122-Bouwend-Nederland-COVID-19-impact-op-bouw-en-infrasector.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121f-College-bijlage-5-Memo-Toelichting-GR-ODA-versie-20-sept-2018.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121e-College-bijlage-4-Toelichting-GR-ODA-versie-13-sept-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-121d-College-bijlage-3-Toelichting-bij-wijzigingsbesluit-ODA-versie-20-sept-2018.pdf


voorstel primitieve begroting en 
primitieve begroting

140 7513
5

7-4-2020 Fractie CDA Voorstel benoeming wethouder Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 23-4-2020

141 8135
6

6-4-2020 VNOG brief stand van zaken Covid-19 6 
april 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

142 8135
7

7-4-2020 8RHK Ambassadeurs Nieuwsbrief thematafel 
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voor kennisgeving 
aannemen

143 8064
0

7-4-2020 Wethouder Kuster Faillissement 
Hulpmiddelencentrum

Voor kennisgeving 
aannemen

144 8147
8

7-4-2020 Landelijke Vereniging 
voor Kleine Kernen & 
Landelijk 
Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners

brief positie dorpshuizen en 
buurthuizen tijdens en na de 
coronacrisis

Ter afdoening in handen 
stellen van college

145
a t/
m d

8162
4

8-4-2020 Omgevingsdienst 
Achterhoek

Jaarstukken 2019 en begroting 
2021: aanbiedingsbrief, 
jaarverslag 2019, gewaarmerkte 
jaarstukken 2019 en begroting 
2021

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

146 8180
2

9-4-2020 Euregio Informatie Corona-crisis:  de 
grote lijnen vd organisatie in 
Nederland en Duitsland

Voor kennisgeving 
aannemen

147
a t/
m d

8248
8

9-4-2020 VNOG Jaarstukken en begroting: 
aanbiedingsbrief  ,   jaarstukken  ,   
kaderbrief   en   begroting  

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

148 8253
4

10-4-2020 VNG Coronacrisis update 10 april 
2020

Voor kennisgeving 
aannemen

149
a t/
m e

7716
3

7-4-2020 ECAL Jaarstukken en begroting: 
begeleidingsblad  ,   raadsvoorstel  ,   
jaarstukken  ,   notitie mbt   
jaarstukken   en   
programmabegroting

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

150 8265
7

10-4-2020 Let's talk about tech Oproep gemeenten 
democratisch proces 5G

Voor kennisgeving 
aannemen

151 8261
9

12-4-2020 Actiegroep 5G, Het 
Gooi zegt Nee

reactie Actiegroep 5G, Het Gooi 
zegt Nee op zendmast-branden

Voor kennisgeving 
aannemen

152 8266
8

13-4-2020 BelangenVereniging Vrij 
Wonen

gevolgen coronacrisis voor 
recreatieverblijven en bewoning 
daarvan

Ter afdoening in handen 
stellen van college

153
a en 
b

6667
1

3-4-2020 College Archief KPI-verslag 2019 
gemeentearchivaris 
Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers   en   definitief   
inspectieverslag

Voor kennisgeving 
aannemen

154 8267
6

14-4-2020 8RHK Ambassadeurs Agenda en verslag AB 22 april 
2020

Voor kennisgeving 
aannemen

155
a t/
m d

8267
7

14-4-2020 Laborijn Jaarstukken:   aanbiedingsbrief  ,   
jaarstukken  ,   jaarverslag   en   
accountantsverklaring

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

156
a t/
m f

8267
8

14-4-2020 GGD NOG Begroting en jaarstukken: 
Aanbiedingsbrief   en   
programmabegroting 2021  ,   
aanbiedingsbrief   en   jaarstukken   
2019  ,   informatienotitie   en   
accountantsverslag

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

157
a en 
b

7576
0

7-4-2020 College verlenging aanwijzing Regio8 als 
lokale media instelling: 
begeleidingsblad   en   
raadsvoorstel

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-154-8RHK-Ambassadeurs-Agenda-en-verslag-AB-22-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-154-8RHK-Ambassadeurs-Agenda-en-verslag-AB-22-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-157b-College-RAADSVOORSTEL-en-BESLUIT-verlenging-aanwijzing-Regio8-als-lokale-media-instelling.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-157a-College-BEGELEIDINGSBLAD-verlenging-aanwijzing-Regio8-als-lokale-media-instelling.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156f-GGD-NOG-Accountantsverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156e-GGD-NOG-informatienotitie-AB-9-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156d-GGD-NOG-Jaarstukken-2019-incl-verklaring-accountant.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156d-GGD-NOG-Jaarstukken-2019-incl-verklaring-accountant.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156c-GGD-NOG-brief-aan-raden-met-conceptjaarrekening-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156b-GGD-NOG-Concept-programmabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156a-GGD-NOG-brief-aan-raden-met-conceptprogrammabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155d-Laborijn-Accountantsverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155c-Laborijn-verkort-jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155b-Laborijn-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155a-Laborijn-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-DB.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153b-College-inspectieverslag.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153b-College-inspectieverslag.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-151-Actiegroep-5G-Het-Gooi-zegt-Nee-Reactie-op-zendmast-branden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-151-Actiegroep-5G-Het-Gooi-zegt-Nee-Reactie-op-zendmast-branden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-150-Let-s-talk-about-tech-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-150-Let-s-talk-about-tech-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149e-ECAL-concept-Programmabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149d-ECAL-notitie-mbt-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149d-ECAL-notitie-mbt-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149c-ECAL-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149b-ECAL-RAADSVOORSTEL-en-BESLUIT-ECAL-jaarrekening-2019-en-begroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149a-ECAL-BEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-2019-en-programmabegroting-2021-ECAL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-148-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-10-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-148-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-10-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147d-VNOG-Concept-Programmabegroting-VNOG-2021-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147c-VNOG-Kaderbrief-2021-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147b-VNOG-voorlopige-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147a-VNOG-aanbiedingsbrief-jaarstukken-en-begroting.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145d-ODA-Bijlage-III-Begroting-2021-concept-tbv-AB-vergadering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145d-ODA-Bijlage-III-Begroting-2021-concept-tbv-AB-vergadering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145c-ODA-Bijlage-II-Gewaarmerkte-jaarstukken-2019-incl-controleverklaring.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145c-ODA-Bijlage-II-Gewaarmerkte-jaarstukken-2019-incl-controleverklaring.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145b-ODA-Bijlage-I-Jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145a-ODA-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-begroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-143-Wethouder-Kuster-Faillessement-HMC.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-143-Wethouder-Kuster-Faillessement-HMC.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-142-8RHK-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-Arbeidsmarkt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-142-8RHK-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-Arbeidsmarkt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-141-VNOG-brief-stand-van-zaken-Covid-19-6-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-141-VNOG-brief-stand-van-zaken-Covid-19-6-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-140-Fractie-CDA-Raadsvoorstel-benoeming-wethouder.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139g-SON-Primitieve-begroting-SON-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139f-SON-Voorstel-Primitieve-begroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf


158 8183
9

15-4-2020 College Begeleidingsblad Jaarstukken en 
begroting VNOG

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

159
a en 
b

8286
0

15-4-2020 College Brief   en   jaarstukken 2019   Regio   
Achterhoek

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

160
a en 
b

8291
4

15-4-2020 Provincie Gelderland Brief Begrotingscirculaire 2021 
en Covid 19 gevolgen financeel 
toezicht op gemeenten   en   
begrotingscirculaire     

Voor kennisgeving 
aannemen

161 8299
0

15-4-2020 Euregio Enschede-
Gronau

memo nav vergadering 
Euregioraad 27-3-2020

Voor kennisgeving 
aannemen

162
a t/
m e

7935
6

7-4-2020 College Bestemmingsplan Heuvelstraat 
Silvolde:   Begeleidingsblad  ,   
raadsvoorstel  ,   nota zienswijzen  ,   
zienswijze   en   aanvulling   
zienswijze document 20-106

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

163 16-4-2020 Burgemeester Van Dijk Memo update Coronacrisis Voor kennisgeving 
aannemen

164 4065
7

15-4-2020 Raad van State uitspraak beroep 
Bestemmingsplan Zedamseweg 
17 Etten

Voor kennisgeving 
aannemen

165 8358
6

17-4-2020 VNG ledenbrief_coronacrisis-update-
nr-5 17 april

Voor kennisgeving 
aannemen

166 8365
4

18-4-2020 Burger Verzoek heroverweging 
energietransities

Ter afdoening in handen 
stellen van college

167 8390
1

20-4-2020 Cultuur en 
Erfgoedpacten 
Gelderland

Afschrift brief aan Gedeputeerde 
P. Drenth  coronaschade 
Gelderse culturele instellngen

Voor kennisgeving 
aannemen

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-165-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nr-5-17-april.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-165-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nr-5-17-april.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-166-Burger-verzoek-heroverweging-energietransities.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-166-Burger-verzoek-heroverweging-energietransities.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-163-Burgemeester-Van-Dijk-memo-update-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162e-College-aavulling-gronden-zienswijze-20-103-inzake-ontwerpbestemmigsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162e-College-aavulling-gronden-zienswijze-20-103-inzake-ontwerpbestemmigsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162d-Burger-Zienswijze-inzake-Bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162c-College-Nota-zienswijzen-BP-Heuvelstraat-Silvolde-geanonimiseerd.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162b-College-Raadsvoorstel-en-besluit-bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162a-College-BEGELEIDINGSBLAD-Vaststelling-bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-161-EUREGIO-Gronau-memo-nav-vergadering-Euregioraad-27-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-161-EUREGIO-Gronau-memo-nav-vergadering-Euregioraad-27-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160b-Provincie-bouwstenen-Begrotingscirculaire-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-159b-Regio-Achterhoek-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-159a-Regio-Achterhoek-brief-aan-college-bij-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-158-College-RAADSBEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-en-begroting-VNOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-158-College-RAADSBEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-en-begroting-VNOG.pdf

