Openbare besluitenlijst van de openbare digitale (video)vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 25 juni 2020

Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Wethouders:

Secretaris:
Afwezig:

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Ruben Driever (CDA)
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)
Jan Vesters (SP)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) – aanwezig vanaf 20.24 uur
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)
Marijke Verstappen
Ton Menke (PvdA)
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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

0.1

Agendapunt

Besluit / Stemming

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Ton Menke (PvdA)
Wethouder Ben Hiddinga doet een mededeling dat
alle college’s van de deelnemende gemeentes aan
de GR Laborijn hebben ingestemd met het voorstel
van het AB voorstel van Laborijn van 12 juni dit jaar
(betreffende de financiële overeenkomst over het
uittreden van Oude IJsselstreek en de DVO over de
WSW). Daarmee is het uitreding van de gemeente
Oude IJsselstreek definitief.

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1

Bestemmingsplan Buitengebied, locatie
Kersendijk 6 Westendorp

Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, locatie
Kersendijk 6 Westendorp’, zoals vervat in het
bestand NL.IMRO.1509.BP000157-VA01, ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen conform de ‘Nota ambtshalve
wijzigingen’, waarbij voor de locatie van het
plangebied gebruik is gemaakt van een ondergrond
welke is ontleend aan de GBKN versie van 23
februari 2019;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
2

Collegeverklaring ENSIA 2019 (verantwoording
informatieveiligheid)
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA
2019;
2. Kennis te nemen van de audit rapportage ENSIA
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Met algemene stemmen aangenomen.

Toezeggingen & moties

2019;
3. De Collegeverklaring tezamen met de audit
rapportage vast te stellen ten behoeve van de
verantwoording over informatieveiligheid.
3

Benoeming leden Rekenkamercommissie

Aangehouden tot de raadsvergadering van 2 juli
2020.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw Jeanette Elstak (raadslid) te benoemen
tot lid van de rekenkamercommissie voor een
periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van
de raad.
2. De heer Jaap Veldhorst (raadslid) te benoemen
tot lid van de rekenkamercommissie voor een
periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van
de raad.
3. De heer/mevrouw …….. (raadslid/fractieassistent)
te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie
voor een periode gelijk aan de (resterende)
zittingsduur van de raad.
4. De heer/mevrouw ….… (raadslid/fractieassistent)
te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie
voor een periode gelijk aan de (resterende)
zittingsduur van de raad.
4

5

Vangnetuitkering Participatiewet 2019
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de verklaring in het kader
van de aanvraag vangnetuitkering 2019;
2. In te stemmen met de verklaring van het college
van burgemeester en wethouders in het kader van
de vangnetuitkering 2019.
Drie Verklaringen Van Geen Bedenkingen (VVGB)
voor zonnevelden
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
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Met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor
(LB, CDA, PvdA, D66, Tekinerdogan) en 7
stemmen tegen (SP, VVD, Frank Aaldering)
Stemverklaring:

.

6

vast te stellen voor:
a. De realisatie van zonneveld Havebos aan de
Munstermanstraat in Silvolde;
b. De realisatie van zonneveld Rafelder aan de
Zeddamseweg in Etten;
c. De realisatie van zonneveld Zonne-Wilg tussen de
Omsteg en de Netterdensestraat bij Netterden;
2. Aan de ontwerpverklaringen van geen
bedenkingen de voorwaarde te verbinden dat het
college van burgemeester en wethouders de
volgende vergunningvoorschriften opneemt:
a. Het is verboden om de vergunde bouwwerken ten
behoeve van het project te gebruiken, indien deze
afwijken van de specificaties met betrekking tot
afmetingen en materiaalgebruik zoals beschreven in
de vergunningaanvraag;
b. Het is verboden om de vergunde bouwwerken ten
behoeve van het project te gebruiken, indien niet is
voorzien in de aanleg en instandhouding van de
landschappelijke inpassing van het perceel zoals
aangegeven op het inrichtingsplan;
c. Aan de omgevingsvergunning wordt een termijn
verbonden die inhoudt dat de omgevingsvergunning
eindigt op het moment dat 30 jaar is verstreken na
aanvang van de bouwwerkzaamheden;
d. Binnen twee maanden na afloop van de looptijd
van de vergunning moet de voor de verlening van de
vergunning bestaande toestand zijn hersteld, met
uitzondering van de landschappelijke inpassing. De
ten behoeve van het zonneveld aangebrachte
landschapselementen moeten in stand worden
gelaten.
Ambitieniveaus duurzaamheid
toekomstbestendig bedrijventerrein
Hofskamp Oost III

Frank Aaldering (Lokaal Belang): “Gelet op de
buitentemperaturen beroep ik mij op de
argumenten die ik hiervoor al heb aangehaald
tijdens de raadsvergadering van 23 februari dit
jaar.”
Ter informatie uit besluitenlijst 23-2-2020:
“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.””
De voorzitter meldt dat Gerrit Vossers (Lokaal
Belang) aanwezig is in de digitale raadszaal.
Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Duurzaamheidsambities (bijlage 1) rondom de
ontwikkeling van Hofskamp-Oost III vast te stellen.
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7

8

Voorbereidingskosten versnelling woningbouw
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een voorbereidingskrediet
van € 250.000,-- voor (voorbereidings)kosten
versnelling woningbouw.
Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op
werk / Bestuursopdracht Participatiewet

Met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van bijgaande opdracht voor de
transformatie in de kijk op werk;
2. De uitvoeringsprincipes transformatie in de kijk op
werk vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie
maatschappelijke banen en de start van de
uitvoering van de motie over de armoedeval binnen
de vast te stellen uitvoeringsprincipes.

Toezeggingen:
Wethouder Bert Kuster zegt toe op
woensdag 8 juli een eerste actieve
werkbijeenkomst voor de
raad/commissie MO te organiseren
met als thema ‘governance’ (sturing,
beheersing, organisatievorm). Tijdens
deze bijeenkomst zal o.a. besproken
worden welke sprekers in
vervolgbijeenkomsten uitgenodigd
kunnen worden.
Wethouder Bert Kuster zegt toe de
commissie MO actief op de hoogte te
hoogte van de vorderingen in dit
proces.

9

Jaarstukken en concept begroting Laborijn

Met algemene stemmen aangenomen.

10

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019
Laborijn;
2. Geen zienswijze in te dienen over de
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 20212024 Laborijn.
Controleprotocol en Normenkader 2019

Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Controleprotocol 2019 ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole vast te stellen;
2. Het Normenkader 2019 voor kennisgeving aan te
nemen.
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11A

Actieve informatie

-

11B

Externe vertegenwoordigingen

-

11C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De voorzitter meldt dat bij de ingekomen stukken
de petitie ‘Behoud groen’ zit (2256 ondertekenaars)
met een opdracht aan de gemeenteraad van de
werkgroep Behoud Groen uit Varsseveld. Deze
staat op de lijst ter agendering door de
agendacommissie (ingekomen stuk 242). De vraag
vanuit het raadspresidium is om dit z.s.m. na het
zomerreces te agenderen.
Jos Sluiter (VVD) vraagt om ingekomen stuk 20221 ‘Actieplan Bomen erbij in de Oude IJsselstreek’
door te geleiden naar de agendacommissie en te
agenderen voor de eerst volgende commissie
Fysieke Leefomgeving.
De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 29 mei tot en met 25 juni 2020
zoals opgenomen op de lijst ingekomen stukken,
wordt gewijzigd vastgesteld:
1. Ingekomen stuk 221 ‘Actieplan Bomen erbij
in de Oude IJsselstreek’ wordt doorgeleid
naar de agendacommissie.

11D

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 28-5-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

11E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

11F

Vragenuur

-

0.5

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 21:40 uur

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

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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