Agenda
Voor de openbare digitale (video-)raadsvergadering op
donderdag 25 juni 2020 20.00 uur
Voor raads- en collegeleden: https://pexip.me
Voor ambtenaren, fractieassistenten, pers en publiek: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
1.1.

Opening en mededelingen
Afmeldingen: Ton Menke (PvdA)
Mededeling:

1.2.

Vaststellen agenda

1.
Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Kersendijk 6 Westendorp
In 2018 is een realisatieovereenkomst gesloten over de bouw van drie nieuwe woningen ter
hoogte van de kruising Kersendijk/Beukendijk in Westendorp, onder voorwaarde van sloop
van de voormalige varkenshouderij op Kersendijk 6. Om de ontwikkeling van de drie
woningen mogelijk te maken en tegelijkertijd het agrarisch bouwperceel weg te bestemmen,
is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
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)
Jaarlijks is het college verplicht om verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. Dit
gebeurt sinds een aantal jaren via het ENSIA stelsel. Dit zijn de afspraken die de VNG heeft
gemaakt met de Minister van binnenlandse zaken om zo de audit druk op gemeentes te
verminderen.
Het kennisnemen van de Collegeverklaring ENSIA 2019, is één van de middelen die de raad
kan inzetten bij het houden van toezicht op informatieveiligheid, zoals bedoeld in de
sectorafspraken tussen de VNG en de minister.
De collegeverklaring geeft aan, aan welke normen uit de toetsingskaders wel of niet wordt
voldaan. Voor 2019 is bepaald dat voor DigiD en Suwinet verantwoording afgelegd dient te
worden. Jaarlijks bepaald VNG-Realisatie samen met NOREA (beroepsvereniging auditors)
welke normen gecontroleerd worden.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA 2019;
2. Kennis te nemen van de audit rapportage ENSIA 2019;
3. De Collegeverklaring tezamen met de audit rapportage vast te stellen ten behoeve van de
verantwoording over informatieveiligheid.
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3.
Benoeming leden Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft als doel het doen van onderzoek naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van gemeentelijk beleid. De raad geeft hiermee invulling aan (een deel van)
haar controlerende taak en art. 81 van de Gemeentewet. In de Verordening op de
rekenkamer 2019 staat: “De raad benoemt leden vanuit de kring van raadsleden of
aangestelde fractie-assistenten waarvan twee namens de coalitie en twee namens de
oppositie. De raadsleden en/of fractie-assistenten worden benoemd voor een periode gelijk
aan de (resterende) zittingsduur van de raad.” De raad benoemde eerder de heer Arend
Kloosterman tot lid/voorzitter van de rekenkamercommissie.
Met het benoemen van de interne leden kan de rekenkamercommissie aan de slag.
Rechtstreeks in de raad
Aanhouden tot 2 juli ?
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
2. Mevrouw Jeanette Elstak (raadslid) te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie
voor een periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van de raad.
3. De heer Jaap Veldhorst (raadslid) 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.
5. De heer/mevrouw ….… (raadslid/fractieassistent) te benoemen tot lid van de
rekenkamercommissie voor een periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van de
raad.
4.
Vangnetuitkering Participatiewet 2019
Het Ministerie stelt jaarlijks een voorlopig budget beschikbaar voor het betalen van de
uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voorlopig budget dat de gemeente ontvangt
is onvoldoende gebleken voor de gemeenschappelijke regeling Laborijn om de uitkeringen
mee te kunnen betalen. Gemeenten kunnen onder voorwaarden gecompenseerd worden
voor grote tekorten. Om met succes een beroep te doen op de vangnetuitkering voor de
ontstane tekorten in 2019 dient het college onder andere de verklaring, bestaande uit
maatregelen, voor te leggen aan de gemeenteraad en deze verzoeken in te stemmen met de
verklaring. De aanvraag voor een compensatie op de tekorten dient uiterlijk 15 augustus
2020 te worden ingediend.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
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.
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5.
Drie Verklaringen Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor zonnevelden
De Algemene verklaring van geen bedenkingen staat zonnevelden tot 5 ha toe.Projecten die
groter zijn dan 5 ha wil de raad afzonderlijk beoordelen. In de eerste tranche zonnevelden
van het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking” (hierna: Uitnodigingskader)
zijn drie projecten geselecteerd die groter zijn dan 5 ha. Op 23 januari jl. heeft de raad een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor deze drie projecten afgegeven.
De voorgestelde beslissing maakt het mogelijk:
•
het mogelijk een technische reparatie uit te voeren van de op 23 januari afgegeven
VVGB voor de drie zonnevelden;
•
de noodzakelijke omgevingsvergunningen af te geven voor het realiseren van de
drie zonnevelden;
•
om, indien nodig, in te grijpen wanneer de inrichting van de zonnevelden of de
toegepaste materialen en afmetingen niet overeenkomen met hetgeen is
aangevraagd;
•
de in het kader van de landschappelijke inpassing aan te brengen
landschapselementen, ook na de looptijd van de af te geven vergunningen te
behouden.
Advies commissie FL: bespreekstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 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.
6.

Ambitieniveaus duurzaamheid toekomstbestendig bedrijventerrein
Hofskamp Oost III
De voorbereidingen om bedrijventerrein Hofskamp-Oost III te ontwikkelen zijn gestart. In lijn
met het RPW-Achterhoek 2020-2024 en het provinciale beleid zet de gemeente in op een
toekomstbestendig bedrijventerrein. Om een toekomstbestendig bedrijventerrein te
realiseren moet er invulling worden gegeven aan een aantal thema’s die gerelateerd zijn aan
duurzaamheid. Het vaststellen van ambitieniveaus over duurzaamheid geeft richting aan
toekomstige inpassing voor ruimtelijke invulling (zoals het stedenbouwkundig ontwerp) en
niet-ruimtelijke invulling (zoals uitgiftevoorwaarden en verkoopovereenkomsten) van een
toekomstbestendig bedrijventerrein.
Advies commissie FL: bespreekstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Duurzaamheidsambities (bijlage 1) rondom de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III vast te
stellen.
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7.
Voorbereidingskosten versnelling woningbouw
Wijziging van het woningbouwbeleid heeft geresulteerd in het vaststellen van de (regionale)
Kwalitatieve Toetsingscriteria voor Woningbouw Achterhoek en de Lokale Kwaliteitscriteria
Woningbouw Oude IJsselstreek. Deze vormen het kader voor het indienen en beoordelen
van woningbouw initiatieven.
Wij willen waar mogelijk woningbouw versnellen en ook jongeren en senioren de
gelegenheid bieden op locaties, ook in de kleine kernen, om tot de voor hun geschikte én
betaalbare woningbouw te komen. Daarbij zijn mogelijk ook locaties waarbij gronden in
eigendom zijn of komen van de gemeente, zoals de locatie Wesenthorst van het Almende
College in Ulft, en geschikt zijn voor uitgifte voor deze doelgroep.
In de voorbereidingen tot de aanloop naar een bestemmingswijziging om woningbouw
mogelijk te maken worden door de gemeente kosten gemaakt. Daarvoor vragen wij aan de
raad een voorbereidingskrediet.
Advies commissie FL: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 250.000,-- voor
(voorbereidings)kosten versnelling woningbouw.
8.

Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / Bestuursopdracht
Participatiewet
Met de vaststelling van de uitvoeringsprincipes wordt de eerste grote stap gezet in de
opbouw van de eigen uitvoering voor werk en inkomen, één en ander conform de planning in
de vastgestelde startnotitie.
Tevens wordt met de vaststelling van de uitvoeringsprincipes uitvoering gegeven aan de
motie maatschappelijke banen zoals die is aangenomen in de raadsvergadering van
7 november 2019 en wordt gestart met de uitvoering van de motie over de armoedeval.
Advies commissie MO: bespreekstuk
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.
9.
Jaarstukken en concept begroting Laborijn
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale
werkvoorziening ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie
Laborijn. Als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus stelt Laborijn jaarlijks de
jaarstukken over het voorgaande jaar op. Conform de gemeenschappelijke regeling worden
de jaarstukken 2019 door Laborijn ter kennisgeving aan de gemeente Oude IJsselstreek
aangeboden. Daarnaast wordt de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
aangeboden. Aan de gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd. Deze zienswijze
dient binnen de in artikel 27 van de gemeenschappelijk regeling gestelde termijn kenbaar te
worden gemaakt aan het DB Laborijn. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen
zienswijze in te dienen.
Advies commissie MO: hamerstuk
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.
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10.
Controleprotocol en Normenkader 2019
De gemeenteraad heeft in 2019 opdracht verstrekt aan RA12 voor controle van de
jaarrekeningen 2019 t/m 2022. Met het controleprotocol legt de raad de, bij de controle te
hanteren toleranties vast.
De accountant beschikt met het normenkader over een overzicht van relevante wet- en
regelgeving, noodzakelijk voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole 2019.
Advies gecombineerde commissie: hamerstuk
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.
11A

Actieve informatie

11B

Externe vertegenwoordigingen

11C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen stukken (zie overzicht in RIS)

11D

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 28-5-2020

11E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
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Overzicht Ingekomen stukken
Periode: 29 mei tot en met 25 juni 2020
Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop ‘Documenten’
en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering 25-06-2020’
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.
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Zaak

Datum
28-5-2019

Afzender
Burgemeester

Omschrijving
Update Coronavirus

207

89065

26-5-2020

College

26-5-2020

College

Stand van zaken bewindvoering
Stadsbank
Boardletter Oude IJsselstreek
2019

208
209

96601

25-5-2020

UN Women Nederland
ea

210

96677

26-5-2020

Ned. Ver. Verenigde
Naties

211

97065

26-5-2020

VNG

212

96484

19-5-2020

Gemeente Roosendaal

213

98381

26-5-2020

Gemeenteraad Hattem

214

98354

28-5-2020

VNG

215

98380

28-5-2020

Stichting Vluchteling

29-5-2020

College

216
217

99912

2-6-2020

Euregio Rijn-Waal

218

99949

28-5-2020

Cultuur Erfgoedpact
Achterhoek

219

27628

27-5-2020

College

220

81842

26-5-2020

Wethouder Overduin

221

89545

28-5-2020

Wethouder Ankersmit

222

10002
7

2-6-2020

Achterhoek
Ambassadeurs

223

10060
6
10061
0
10160
3

26-5-2020

Gemeenteraad
Brunssum
Gemeenteraad
Brunssum
VNOG

224
225

26-5-2020
4-6-2020

Verzoek om aandacht te
besteden aan campagne geweld
tegen vrouwen nov-dec 2020
Verzoek aan aandacht te
besteden aan Viering VN 75 jaar
(zie ook stuk 20-209)
Ledenbrief handvatten voor
uitvoering van de archiefwet
afschrift brief 2e kamer Zorgen
uitrol 5G
brief aan VNOG reactie op
jaarstukken 2019
Ledenbrief Coronacrisis nr. 10
oproep om 500
vluchtelingenkinderen op te
vangen in Nederland
Memo Uitstel Inwerkingtreding
Omgevingswet
Impressies 2019
Culturele oproep aan de
Achterhoekse gemeenten en
provincie Gelderland ivm Corona
Memo Onbeperkt meedoen
(inclusie) 2020
Stand van zaken ontwikkeling
IKC Gendringen
Actieplan Bomen erbij in de
Oude IJsselstreek
Nieuwsbrief thematafel
Onderwijs en Arbeidsmarkt mei
2020
Motie afschaffen
verhuurderheffing
Motie Behoud autonomie lokale
rekenkamer(functie)s
Brief stand van zaken COVID 19
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Behandelvoorstel
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Geagendeerd voor
auditcommissie d.d. 11
juni
Ter afdoening in handen
stellen van college
Ter afdoening in handen
stellen van college
Ter afdoening in handen
stellen van college
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Ter beslissing aan de
raad
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Ter afdoening in handen
stellen van college
Voor kennisgeving
aannemen
Geagendeerd voor
commissie MO d.d. 18
juni 2020
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen

226

10314
8

5-6-2020

VNG

227

10318
0

5-6-2020

VNG

228

10322
1
10329
0

5-6-2020

VNG

5-6-2020

Defence for Children/
Vluchtelingenwerk

10456
5
10562
0

9-6-2020

VNG

9-6-2020

Stichting Behoud
Kemnade en Waalse
Water

10865
9
10775
0

12-6-2020

VNG

12-6-2020

Expertise Centrum
Inclusief Onderwijs

10682
2

12-6-2020

Gemeente Kerkrade

235

Juni 2020

RA12 accountant

Lancering petitie &
stilteprotesten in 25 gemeenten
voor opvang alleenstaande
vluchtelingenkinderen
Ledenbrief Verbinden met
schulden
Afschrift brief gemeenteraad
Doetinchem nieuwbouw en
nieuwbouwlocatie Slingeland
Ziekenhuis
Ledenbrief uitvoeringskosten
Klimaatakkoord
Verbeteren inkomenspositie
studenten met een
functiebeperking
Motie Afschaffen
verhuurdersheffing
Boardletter 2019

236

Juni 2020

RA12 accountant

Managementletter

229

230
231

232
233
234

Ledenbrief Verlenging
activiteiten Visitatiecommissie
Financiële Beheersbaarheid
Sociaal Domein
Ledenbrief Ledenraadpleging
Rechtzetten van de scheefheid
in de achtervang bij het
Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
Ledenbrief Coronacrisis nr. 11

237

10053
9

16-6-2020

Wethouder Kock

Concept RES Achterhoek

238

11218
7
10661
1
10318
0

18-6-2020

Achterhoek
Ambassadeurs
College

Nieuwsbrief thematafel Smart
werken en innovatie
Memo meicirculaire

16-6-2020

Gemeenten Roerdalen,
Maas Gouw, Echt
Susteren,

241

11464
7

21-6-2020

FNV

Afschrift Open brief
ledenraadpleging VNG
achtervang Waarborgfonds soc
woningbouw
Transformatie uitvoering
Participatiewet

242

11469
6
11535
6
11539
0
11538
8
11542
1

16-6-2020

Inwoners Varsseveld

Petitie behoud groen

22-6-2020

Stichting
SchuldHulpMaatje OIJ
VNG-LOGA

Jaarverslag 2019

239
240

243
244
245
246

16-6-2020

19-6-2020
22-6-2020
22-6-2020

Gemeente EdamVolendam
Gemeente Lochem

Ledenbrief gezamenlijkevragenlijst-vng-en-vakbonden
Motie behoud lokale
rekenkamercommissie
Zienswijze concept begroting
2021-2024 VNOG
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Voor kennisgeving
aannemen
Ter afdoening in handen
stellen van college

Voor kennisgeving
aannemen
Ter beslissing aan de
raad
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Ter afdoening in handen
stellen van college
Ter afdoening in handen
stellen van college
Voor kennisgeving
aannemen
Betrekken bij raadsdebat
2-7-2020
Besproken in de
Auditcommissie - voor
kennisgeving aannemen
Doorgeleiden naar
agendacommissie
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Ter afdoening in handen
stellen van college
Betrekken bij het
raadsdebat d.d. 25-62020
Ter agendering door
agendacommissie
Voor kennisgeving
aannemen
Voor kennisgeving
aannemen
Ter beslissing aan de
raad
Voor kennisgeving
aannemen

