Openbare besluitenlijst van de openbare digitale (video) vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 23 april 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)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (Fractie Tekinerdogan)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Jan Vesters (SP)
Elja Versteeg (SP)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
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)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Agendapunt

Besluit / Stemming

0.1

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Ton Menke (PvdA), Erik Schieven
(Lokaal Belang)

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

0.3

Installatie wethouder Marieke Overduin

De voorzitter maakt de uitslag van de geheime
stemming bekend: Marieke Overduin is benoemt
met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Er zijn
2 ongeldige stemmen uitgebracht.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw Marieke Overduin te benoemen als
wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek met
een tijdsbestedingsnorm van 0.6 fte;
2. Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, de in lid
1 genoemde persoon, voor de duur van één jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
0.4

Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders

1

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw
H.W. Ankersmit per 26-3-2020 23-4-2020 te
verhogen van 0,6 naar 0,8 fte;
2. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw
J.T. Kock per 26-3-2020 23-4-2020 te verhogen van
0,6 naar 0,8 fte.
Visie op dienstverlening

Marieke Overduin neemt de benoeming aan en
wordt geïnstalleerd als wethouder voor de
gemeente Oude IJsselstreek. Ze legt de eed af.

Het voorstel is gewijzigd aangenomen met 19
stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD,
Fractie Tekinerdogan) en 4 tegen (SP, D66)

Met algemene stemmen aangenomen.

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
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Met algemene stemmen aangenomen.

Toezeggingen & moties

3

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie Veranderopgave Inburgering met
de daarin opgenomen 10 uitgangspunten vast te
stellen.
Startnotitie transformatie sociale basis

Met algemene stemmen aangenomen.

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

5

6

Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Achterhoek

Met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het college toestemming te verlenen om de
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.
Geen medewerking verlenen aan actualisatie
bestemmingsplannen rondom Agrogas
Varsseveld

Het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor
(Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, D66, Fractie
Tekinerdogan) en 3 stemmen tegen (SP)

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

Met algemene stemmen aangenomen.

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
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7

vast te stellen.
Beleidsplan Recreatie en toerisme

Met algemene stemmen aangenomen.

8

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 20202024 vast te stellen.
Wijzigingsverordening Sociaal domein

Met algemene stemmen aangenomen.

9

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 20202024 vast te stellen.
Verklaring van geen bedenkingen inzake
karakteristieke bebouwing

Met algemene stemmen aangenomen.

10A

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.
Actieve informatie

-

10B

Externe vertegenwoordigingen

-

10C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 21 februari 2020 tot en met
26 maart 2020 en 27 maart 2020 tot en met 23
april 2020 zoals opgenomen op de lijst ingekomen
stukken, wordt conform voorstel vastgesteld.

10D

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 20 februari 2020 wordt ongewijzigd
vastgesteld

10E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

10F

Vragenuur
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1. Er wordt een vraag gesteld door Jan
Vesters (SP) inzake de TimpDrive op het

Huntenpop terrein. De vragen worden
beantwoord door burgemeester Otwin
van Dijk.
2. Er wordt een vraag gesteld door Rens
Spijkers (VVD), aangevuld door Jan
Vesters (SP) inzake de invulling van de
€100.000,- coronabudget
maatwerkondersteuning in het sociaal
domein, en eerste indicatie van wat er al
mee is gedaan. De vragen worden
beantwoord door wethouder Bert Kuster.
3. Er wordt een vraag gesteld door Richard
de Lange (VVD) inzake 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."
De vragen worden beantwoord door
wethouder Ben Hiddinga en
burgemeester Otwin van Dijk.
4. Er wordt een vraag gesteld door Richard
de Lange (VVD) inzake het cellencomplex.
Deze vraag wordt beantwoord door
burgemeester Otwin van Dijk.
0.5

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22:12 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 28 mei 2020
de griffier

de voorzitter
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M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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