
 

Openbare besluitenlijst digitale raadsvergadering 28 mei 2020 

Openbare besluitenlijst van de digitale openbare (video) vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 28 mei 2020.  

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: 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) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)  
Ine Woudstra (D66) 

 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang) 
Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 
Marieke Overduin (CDA) 

Secretaris: Marijke Verstappen 

Afwezig: Gerrit Vossers (Lokaal Belang) Ton Menke (PvdA) 

U kunt de digitale vergadering live of 

achteraf volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/ 
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Gerrit Vosser (Lokaal Belang), Ton 

Menke (PvdA). 
De voorzitter doet droevige, aangrijpende 
mededelingen aangaande directe verwanten van 
enkele collega’s. Gelukkig is er ook nog goed 
nieuws. 

 

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

0.3 Toelating en installatie Jan Vesters tot tijdelijk 
raadslid 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Jan Vesters opnieuw toe te laten als vervanger 

van Heini Peters tot en met 9 september 2020. 

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos 
Sluiter rapporteert dat de geloofsbrieven van Jan 
Vesters zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is 
gebleken dat deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Geadviseerd wordt om Jan Vesters als tijdelijk 
raadslid toe te laten. 
 
De raad besluit Jan Vesters als vervanger van 
Heini Peters voor een periode tot en met 9 
september 2020 toe te laten tot de gemeenteraad. 
 
Jan Vesters legt de belofte af. 
 

 
 

1 Jaarstukken 2019 en begroting 2021 
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers - ECAL  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De jaarrekening 2019 en de programmabegroting 
2021 van het ECAL ter kennisgeving aan te nemen; 
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 
het ECAL mee te geven in te stemmen met de 
jaarrekening 2019; 
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 
het ECAL meegeven in te stemmen met de 
programmabegroting 2021; 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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4. Voor de jaarstukken 2019 en de 
programmabegroting 2021 ECAL geen zienswijze in 
te dienen. 
 

2 Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord Oost 
Gelderland-VNOG, kadernota 2021-2024 en 
concept programmabegroting 2021-2024 
 
De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019, de 
kaderbrief 2021-2024 en de concept 
programmabegroting 2021-2024; 
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
VNOG meegeven in te stemmen met de 
jaarrekening 2019; 
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
VNOG mee te geven in te stemmen met de 
kaderbrief 2021- 2024 en de programmabegroting 
2021-2024; 
4. Geen zienswijze in te dienen voor de jaarstukken 
2019, de kaderbrief 2021-2024 en de begroting 
2021-2024. 
4. Een zienswijze in te dienen voor de jaarstukken 
2019, de kaderbrief 2021-2024 en de begroting 
2021-2024. 
 

Het door de fractie van Lokaal Belang mondeling 
ingediende amendement t.a.v. van beslispunt 4 
om wel een zienswijze in te dienen wordt met 
algemene stemmen aangenomen. De zienswijze 
is toegevoegd in de bijlage. 
 
Het voorstel wordt geamendeerd met algemene 
stemmen aangenomen. 
 

 
 

3 Jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 
Regio Achterhoek 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Regio 
Achterhoek; 
2. In te stemmen met het toevoegen van het positief 
jaarresultaat €84.000,- aan het  investeringsfonds. 
 
 

Met algemene stemmen aangenomen.  

4 Jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 
Stadsbank Oost Nederland -  SON 
 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van jaarrekening 2019, de 
begroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 van 
de SON; 
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
SON meegeven met de opmerkingen uit de 
zienswijze meegenomen in te stemmen met de 
jaarrekening 2019; 
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
SON meegeven met de opmerkingen uit de 
zienswijze meegenomen in te stemmen met de 
begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; 
4. Bijgaande zienswijze in te dienen voor de 
jaarstukken 2019 en de begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024. 

John Haverdil (PvdA) verzoekt de 
agendacommissie om de onderwerpen SON en 
ODA (agendapunt 5) te agenderen voor een 
volgende commissievergadering en voor de 
behandeling van deze onderwerpen een 
afgevaardigde van deze gemeenschappelijke 
regelingen uit te nodigen. 
 

5 Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 
Omgevingsdienst Achterhoek – ODA 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 

de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven 
in te stemmen met de jaarstukken 2019 en de 
begroting 2021. 

Met algemene stemmen aangenomen. 
 
John Haverdil (PvdA) verzoekt de 
agendacommissie om de onderwerpen SON 
(agendapunt 4) en ODA te agenderen voor een 
volgende commissievergadering en voor de 
behandeling van deze onderwerpen een 
afgevaardigde van deze gemeenschappelijke 
regelingen uit te nodigen. 

 

6 Jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021 
GGD NOG 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 GGD 
NOG;  
2. Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 
2021 GGD NOG. 

Met algemene stemmen aangenomen.  

7 Vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat 
Silvolde 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de Nota zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen bestemmingsplan Heuvelstraat Silvolde; 

Met algemene stemmen aangenomen. Wethouder Hiddinga zegt toe: 
Om in de gesprekken met Wonion de 
vraag mee te nemen om het 
museum/energiehuis toegankelijk te 
maken voor een breder publiek.  
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2. Het bestemmingsplan “Heuvelstraat Silvolde”, met 
identificatiecode (planID) NL.IMRO.1509.BP000160-
VA01, ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

8 Gendringen, aanvullend budget herinrichting 
Kerkplein realiseren 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een bedrag van € 1 miljoen extra vrijmaken voor 
de herinrichting van het Kerkplein en directe 
omgeving in Gendringen.  
2. Instemmen met een brede aanpak voor de 
herinrichting van de openbare ruimte. 

Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor 
(Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA, VVD, 
Tekinerdogan) en 2 stemmen tegen (D66), Richard 
de Lange (VVD) 
 
Stemverklaring: 
Richard de Lange (VVD): “Ik wil graag geacht 
worden te hebben tegen gestemd. Ik had graag de 
mogelijkheid gehad om te spreken over een 
totaalplaatje voor de inrichting van Gendringen. Dit 
dorp is inderdaad hard aan de beurt. Daarbij had ik 
echter ook graag de keuze gehad of het miljoen wat 
we nu uitgeven aan de stenen niet beter besteed 
hadden kunnen worden aan de mensen. Daarom 
stem ik tegen.” 
 
John Haverdil namens de fractie van de PvdA: “De 
PvdA is altijd voorstander geweest van een mooi 
nieuw centrum voor Gendringen waar de gehele 
gemeente trots op is. Wij hebben in dit geval moeite 
met het proces en de regie en het ontbreken van 
een visie en een plan. Het plan en budget past 
echter binnen de visies die gepresenteerd zijn. 
Daarom stemmen we – zoals ze dat noemen ‘onder 
protest’– in met het voorstel.” 
 
 

 
 
 

9 Verlening zendmachtiging Regio8 voor periode 
2020-2024 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. Positief te adviseren aan het Commissariaat van 
de Media met betrekking tot de verlenging van de 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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aanwijzing van Regio8 als lokale publieke media-
instelling voor de periode 2020 – 2025. 

10 Vaststelling vergaderrooster raad 2020-2021 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het vergaderrooster 2020-2021 vast te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen.  

11A Actieve informatie Burgemeester Otwin van Dijk informeert de 
gemeenteraad over de stand van zaken rondom het 
coronavirus en de maatregelen die de gemeente 
daarvoor heeft getroffen en verwijst naar de 
raadsmemo.  
 

 
 

11B Externe vertegenwoordigingen -   

11C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 24 april 2020 tot en met 28 mei 
2020 zoals opgenomen op de lijst ingekomen 
stukken, wordt conform voorstel vastgesteld. 
 

 

11D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van16 en 21 april en 23 april 2020 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

 

11E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 

De door de fracties SP en D66 ingediende motie 
“Gevolgen huurverhoging” wordt aangenomen met 
20 stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA, 
D66, Tekinerdogan) en 3 stemmen tegen (VVD). 
 
De door de fracties PvdA, LB, D66, SP en 
Tekinerdogan ingediende motie “Partijen met een 
subsidierelatie ondersteunen in het coronatijdperk” 
wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 

 

11F Vragenuur 
 

Er worden vragen gesteld door de fracties PvdA, 
VVD en SP over het collegebesluit over de 
herontwikkeling Emmastraat/Julianalaan 
Varsseveld. De vragen worden beantwoorden door 
wethouder Ben Hiddinga.  
 

 



 

Openbare besluitenlijst digitale raadsvergadering 28 mei 2020 

0.5 Sluiting 23:15 uur  

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 juni 2020 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

T.a.v. de heer P. Jalink  

Postbus 234  

7300 AE APELDOORN 

 

  

 

 

 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen  

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl 

 
Uw kenmerk:      Verzenddatum: 3 juni 2020 

Ons kenmerk:  81839 

 

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2019, kaderbrief en concept programmabegroting 2021-2024

  

 

 

  

 

Geacht Algemeen Bestuur van de VNOG, 
 

1 

 

In deze brief geven wij de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek op de 

jaarstukken 2019 en de concept Programmabegroting 2021-2024. 

 

In uw begeleidend schrijven van 9 april 2020 onder kenmerk 20-51019/-071943 vraagt u de 

gemeenteraad in het kader van haar wettelijke rol ten aanzien van de financiële stukken om kennis te 

nemen van de jaarstukken en kadernota en om een formele zienswijze op de conceptbegrotingen. 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek is en voelt zich betrokken bij de VNOG. Maar tegelijkertijd is 

de raad ook kritisch ten opzichte van de VNOG. 

 

 Met name op het gebied van de waterlogistiek, met het op de korte termijn (3 – 5 jaar) verdwijnen  

van de WTS-500 voertuigen; 

 Maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering, vanwege de hoge financiële bijdrage om de 

VNOG structureel in control te blijven houden. 

 

Kort gezegd betekent dat instemmen met de voorliggende concept programmabegroting op dit 

moment wat de raad betreft niet automatisch inhoudt dat hij ook instemt met het Regionaal 

Beleidsplan VNOG, inclusief het spreidings- en dekkingsplan. 

Daarom maakt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek gebruik van de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen. 
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2 

 

Wij vragen in dat kader de VNOG uitdrukkelijk zorg te blijven dragen voor: 

1.   Het blijven inzetten op het financieel ‘in control’ zijn en blijven; 

2.   Het blijven inzetten om zaken binnen de bestaande begroting op te vangen om hoe dan ook  

      financiële tekorten in de toekomst te voorkomen; 

3.   Het tijdig proactief informeren over en het tijdig actief betrekken van de gemeenteraden bij het   

      concept Regionaal Beleidsplan, inclusief het Spreidings- en Dekkingsplan; 

4.   Het periodiek blijven informeren van de gemeenteraden over de voortgang van de uitvoering     

      van de vastgestelde Toekomstvisie en Opdrachten. 

 

Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt 

u contact opnemen met onze adviseur, de heer Maurice Bloemenkamp. Hij is bereikbaar op 

telefoonnummer (0315) 292 292, of via e-mail: m.bloemenkamp@oude-ijsselstreek.nl en beantwoordt 

uw vragen graag. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Marijke Verstappen 

secretaris   

Otwin van Dijk    

burgemeester
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