
Agenda

Voor de openbare digitale (video-)raadsvergadering op 
donderdag 28 mei 2020 20.00 uur

1.1. Opening en mededelingen
Afmeldingen: 
Mededeling: 

1.2. Vaststellen agenda

1.3. Installatie tijdelijk raadslid Jan Vesters (2e vervangingstermijn Heini Peters)
Raadslid Heini Peters heeft wegens gezondheidsklachten tijdelijk ontslag aangevraagd. Het 
ontslag is verleend. De voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Otwin van Dijk, 
heeft Jan Vesters tijdelijk benoemd gedurende de periode van 28 januari 2020 tot en met 19 
mei 2020. Nu Heini Peters zijn raadslidmaatschap nog niet kan hervatten wordt de periode 
verlengd tot en met 9 september 2020.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
2. Jan Vesters opnieuw toe te laten als vervanger van Heini Peters tot en met 9 

september 2020.

Onderzoek geloofsbrieven: John Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos Sluiter zijn 
gevraagd om voorafgaand aan deze vergadering de geloofsbrieven te onderzoeken.

De verklaring en belofte:
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

Jan Vesters: ”Dat verklaar en beloof ik”.

1. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers - 
ECAL

De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarrekening 2019 en 
programmabegroting 2021 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
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;
4. Voor de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 ECAL geen zienswijze in te 

dienen.
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2. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland-VNOG, 
kadernota 2021-2024 en concept programmabegroting 2021-2024

De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarrekening 2019, de kaderbrief 
2021-2024 en de programmabegroting 2021 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Advies commissie: bespreekstuk
De fractie van Lokaal Belang heeft een concept zienswijze opgesteld, hetgeen een 
(mondeling) amendement m.b.t. beslispunt 4 impliceert.
De gemeenteraad wordt 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.

3. Jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Regio Achterhoek
De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarstukken 2019 en de 
programmabegroting 2021 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
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.

4. Jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Stadsbank Oost Nederland - 
SON

De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarrekening 2019, de begroting 
2021 en de meerjarenraming 2022-2024 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
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.

5. Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek - 
ODA

De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarstukken 2019 en de 
programmabegroting 2021 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Rechtstreeks in de raad  
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.

6. Jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021 GGD NOG
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De gemeenteraad kan zijn gevoelens ten aanzien van de jaarstukken 2019 en de 
programmabegroting 2021 meegeven aan de afgevaardigde in het AB.
Rechtstreeks in de raad  
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.

7. Vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat Silvolde
Woningcorporatie Wonion en de gemeente hebben plannen om de Heuvelstraat in Silvolde 
te herontwikkelen. Er worden 34 woningen gesloopt en 28 nieuwe woningen gebouwd. 
Daarnaast wordt een bestaande twee-onder-eenkapwoning omgebouwd tot museum en 
energiehuis. Verder wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Op 23 oktober
2018 is door Wonion en de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend. Wonion en de 
gemeente hebben de reconstructie-opgave van de Heuvelstraat in Silvolde gekozen als 
praktijkcasus om deze opgave zo veel mogelijk circulair uit te voeren. Dit betekent dat de 
vrijkomende materialen uit de sloop weer zo veel mogelijk worden hergebruikt.
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte 
(riool, wegen, groen, e.d.) en Wonion voor het onderdeel wonen. Deze plannen passen niet 
in het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor dit 
gebied. De ingediende zienswijzen leiden niet tot wijziging.
Advies commissie: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen en 

ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Heuvelstraat Silvolde;
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
In 2016 heeft Azora aangegeven dat het woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel sterk 
verouderd was en vernieuwd moest worden. Samen met Wonion heeft zij hiervoor een plan 
ingediend, dat voor een deel op het bestaande Kerkplein is geprojecteerd. De gemeente 
stond hier positief in en heeft met Wonion en Azora afgesproken dat na de nieuwbouw het 
overblijvende deel van het Kerkplein opnieuw ingericht zou worden. Hiervoor is in de 
begroting 2018-2021 een bedrag van € 731.000 opgenomen.
Het oorspronkelijke ontwerp is in 2018 door Wonion en Azora losgelaten. Het nieuwe plan, 
dat inmiddels wordt gebouwd, neemt een kleiner beslag op het Kerkplein. De 
herinrichtingsopgave is daarom groter dan gepland. Daarnaast is inmiddels bekend dat de 
ondergrond van het Kerkplein vervuild is.
Bij de herinrichting van het Kerkplein wordt ook het gebied daar direct omheen betrokken en 
in één ontwerp aangepakt, waardoor een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het hele 
centrum van Gendringen.
Advies commissie: bespreekstuk
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.

9. Verlening zendmachtiging Regio8 voor periode 2020-2024
Het Commissariaat voor de Media heeft 12 januari 2016 Optimaal FM voor vijf jaar 
aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Doetinchem, 
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Montferland en Oude IJsselstreek. Deze aanwijzing is ingegaan op 2 augustus 2015 en 
eindigt op 1 augustus 2020. Regio8 heeft op 28 december 2019 aan het Commissariaat 
laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor verlenging van de aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling. De raad dient eenmaal in de 5 jaar gemotiveerd te 
adviseren over de vraag of de instelling nog voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
Met een positief raadsadvies aan het Commissariaat van de Media over de verlenging van 
de aanwijzing van Regio8 (als enige gegadigde) bestaat de mogelijkheid dat het 
Commissariaat voor de Media Regio8 weer zal aanwijzen als de lokale publieke media-
instelling.
Rechtstreeks in de raad: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Positief te adviseren aan het Commissariaat van de Media met betrekking tot de 

verlenging van de aanwijzing van Regio8 als lokale publieke media-instelling voor de 
periode 2020 – 2025.

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

11A Actieve informatie

11B Externe vertegenwoordigingen

11C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen stukken (zie overzicht in RIS)

11D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 16/21-4 en 23-4-2020

11E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
- SP Uitstel huurverhoging
- PvdA LB 'Sport- en amateurkunstverenigingen en hun voorzieningen 
toekomstbestendig en corona-proof'

11F Vragenuur
PvdA-VVD-SP: collegebesluit herontwikkeling Emmastraat/Julianalaan Varsseveld

0.4 Sluiting
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Overzicht Ingekomen stukken
Periode: 24 april 2020 tot en met 28 mei 2020

Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop ‘Documenten’ 
en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering 28-05-2020’ 

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
168
a en 
b

8260
1

15-4-2020 College Memo en Kaderbrief 
programmabegroting 2021 Regio 
Achterhoek

Geagendeerd voor raad 
d.d. 28-5-2020

169 8235
5

14-4-2020 College Afhandeling motie 
Gemeenschappelijke Regelingen

Voor kennisgeving 
aannemen

170 8425
9

22-4-2020 Lobby Lokaal Brief tegenmacht digitale 
democratie

Voor kennisgeving 
aannemen

171 8426
4

22-4-2020 Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en 
Amateurkunst

oproep laat de jeugd weer buiten 
kunst maken

Ter afdoening in handen 
stellen van college

172 22-4-2020 Stuurgroep 
samenwerking 
Bedrijventerreinen West 
Achterhoek

2de halfjaarrapportage West 
Achterhoek 2019

Voor kennisgeving 
aannemen

173 8447
6

31-3-2020 Fractie Lokaal Belang 
gemeente Barneveld

vragen proces RES en SV 
Windenergie

Ter beslissing aan de 
raad

174 8354
7

21-4-2020 College Memo voortgang uittreding 
laborijn

Voor kennisgeving 
aannemen

175 8496
6

24-4-2020 VNG Ledenbrief coronacrisis update 
nummer 6

Voor kennisgeving 
aannemen

176 8551
5

28-4-2020 Gemeente Beesel Motie inzake onafhankelijkheid 
rekenkamercommissie met 
afschrift brief Tweede Kamer

Ter beslissing aan de 
raad

177 8601
9

29-4-2020 VNOG Brief inzake stand van zaken 
COVID-19

Voor kennisgeving 
aannemen

178 7027
4

17-4-2020 College memo evaluatie verlaging 
rentetarieven Stadsbank

Voor kennisgeving 
aannemen

179 8440
5

14-4-2020 College Memo update Zonnige Bedrijven 
Achterhoek

Voor kennisgeving 
aannemen

180 8652
9

30-4-2020 Burgers corona politiek in het kader van 
de corona spoedwet

Ter beslissing aan de 
raad

181 8792
7

6-5-2020 ’t Dorpshuus 
Varsselder-Veldhunten

COVID 19 steun gemeente Voor kennisgeving 
aannemen

182 8795
1

4-5-2020 Stichting Alles voor 
Mekaar

Noodkreet eenzaamheid Voor kennisgeving 
aannemen

183 8833
4

7-5-2020 VNG Ledenbrief coronacrisis update 
nummer 7

Voor kennisgeving 
aannemen

184 8908
2

8-5-2020 VNG Ledenraapleging CAO sw 2020 Ter afdoening in handen 
stellen van college

185 8958
4

11-5-2020 FNV E-mailbericht Ontvlechting 
Laborijn

Ter beslissing aan de 
raad

186 8267
7

7-4-2020 Laborijn Erratum aanbiedingsbrief 
Jaarstukken   (zie ook stuk 155a)  

Voor advies in handen 
college stellen

187 8800
2

4-5-2020 Stichting Voor mekaar Oproep aan gemeenten om alle 
hulpbehoevenden in corona tijd 

Ter afdoening in handen 
stellen van college
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-168a-College-Memo-kaderbrief-programmabegroting-2021-Regio-Achterhoek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-187-Stichting-Alles-voor-mekaar-Oproep-aan-gemeenten-om-alle-hulpbehoevenden-in-corona-tijd-in-beeld-te-krijgen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-187-Stichting-Alles-voor-mekaar-Oproep-aan-gemeenten-om-alle-hulpbehoevenden-in-corona-tijd-in-beeld-te-krijgen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-186-Laborijn-Erratum-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-zie-ook-stuk-20-155a.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-186-Laborijn-Erratum-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-zie-ook-stuk-20-155a.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-185-FNV-E-mailbericht-ontvlechting-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-185-FNV-E-mailbericht-ontvlechting-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-184-VNG-Ledenbrief-ledenraadpleging-CAO-sw-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-183-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-7.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-183-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-7.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-182-Alles-voor-Mekaar-Noodkreet-eenzaamheid.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-181-t-Dorpshuus-COVID-19-steun-gemeente.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-180-Burger-corona-politiek-in-het-kader-van-de-corona-spoedwet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-180-Burger-corona-politiek-in-het-kader-van-de-corona-spoedwet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-179-College-Memo-update-Zonnige-Bedrijven-Achterhoek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-179-College-Memo-update-Zonnige-Bedrijven-Achterhoek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-178-College-memo-evaluatie-verlaging-rentetarieven-Stadsbank.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-178-College-memo-evaluatie-verlaging-rentetarieven-Stadsbank.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-177-VNOG-Brief-inzake-stand-van-zaken-COVID-19-29-4-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-177-VNOG-Brief-inzake-stand-van-zaken-COVID-19-29-4-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-176-Gemeente-Beesel-Motie-inzake-onafhankelijkheid-rekenkamercommissie-met-afschrift-brief-Tweede-Kamer.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-176-Gemeente-Beesel-Motie-inzake-onafhankelijkheid-rekenkamercommissie-met-afschrift-brief-Tweede-Kamer.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-176-Gemeente-Beesel-Motie-inzake-onafhankelijkheid-rekenkamercommissie-met-afschrift-brief-Tweede-Kamer.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-175-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-6.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-175-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-6.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-174-College-Memo-vertrouwelijk-voortgang-uittreding-laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-174-College-Memo-vertrouwelijk-voortgang-uittreding-laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-173-Fractie-Lokaal-Belang-gemeente-Barneveld-vragen-proces-RES-en-SV-Windenergie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-173-Fractie-Lokaal-Belang-gemeente-Barneveld-vragen-proces-RES-en-SV-Windenergie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-172-Stuurgroep-samenwerking-Bedrijventerreinen-West-Achterhoek-2de-halfjaarrapportage-West-Achterhoek-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-172-Stuurgroep-samenwerking-Bedrijventerreinen-West-Achterhoek-2de-halfjaarrapportage-West-Achterhoek-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-171-Landelijk-Kennisinstituut-Cultuureducatie-en-Amateurkunst-oproep-laat-de-jeugd-weer-buiten-kunst-maken.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-171-Landelijk-Kennisinstituut-Cultuureducatie-en-Amateurkunst-oproep-laat-de-jeugd-weer-buiten-kunst-maken.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-170-Lobby-Lokaal-Brief-tegenmacht-digitale-democratie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-170-Lobby-Lokaal-Brief-tegenmacht-digitale-democratie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-169-College-Memo-afhandeling-motie-Gemeenschappelijke-Regelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-169-College-Memo-afhandeling-motie-Gemeenschappelijke-Regelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-168b-College-kaderbrief-programmabegroting-2021-Regio-Achterhoek.pdf


in beeld te krijgen
188 9015

6
12-5-2020 Achterhoek 

Ambassadeurs 
Persbericht Covid-19 Groen is 
gaon     

Voor kennisgeving 
aannemen

189 9084
6

13-5-2020 Omroep Gelderland Verzoek om financiële bijdrage 
noodfonds ter ondersteuning van 
de lokale media

Ter beslissing aan de 
raad

190 9169
5

15-5-2020 PvdA Oude IJsselstreek brief inzake bestuurlijk gedrag 
tav Laborijn

Voor kennisgeving 
aannemen

191 9144
0

14-5-2020 VNG Ledenbrief Lachgas Voor kennisgeving 
aannemen

192 9169
7

15-5-2020 VNOG brief gemeenteraden stand van 
zaken COVID-19

Voor kennisgeving 
aannemen

193
a t/
m c

13-5-2020 College Brief inzake Laborijn  ,   reactie   
gemeente Oude IJsselstreek op 
rapport BDO   en   eindrapportage   
Laborijn

Voor kennisgeving 
aannemen

194 9251
8

15-5-2020 Laborijn Begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024

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

195 9249
4

15-5-2020 VNG Ledenbrief_ledenraadpleging-in-
verband-met-uitstel-alv-tot-
september-2020

Ter afdoening in handen 
stellen van college

196 9266
9

15-5-2020 VNG Ledenbrief update coronacrisis 
nr. 8

Voor kennisgeving 
aannemen

197 9313
1

18-5-2020 Gemeente Alphen 
Chaam 

Motie Stabieler gemeentefonds Ter beslissing aan de 
raad

198
a t/
m c

8724
5

15-5-2020 College Drie VVGB's voor zonnevelden: 
begeleidingsblad  ,   raadsvoorstel     
en   concept VVGB’s     

Geagendeerd voor 
commissie FL d.d. 17 juni 
en raad d.d. 25 juni

199
a t/
m e

6875
1

20-5-2020 College Collegeverklaring ENSIA 2019: 
begeleidingsblad  ,   raadsvoorstel  ,   
collegeverklaring  ,   vertrouwelijke   
verklaring   en   Suwinet   
assessment

Geagendeerd voor raad 
d.d. 25 juni

200 20-5-2020 College Interne toetsing 2019 gemeente 
Oude IJsselstreek

Voor kennisgeving 
aannemen

201 9417
1

20-5-2020 8RHK Ambassadeurs Agenda en verslag voor de AB-
vergadering van de Regio 
achterhoek d.d. 3 juni 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

202 9466
5

12-5-2020 Gemeenteraad Peel en 
Maas

Uitgangspunten Regionale 
Energiestrategie

Voor kennisgeving 
aannemen

203 9466
6

20-5-2020 VNG Ledennieuwsbrief Coronacrisis 
nummer 9

Voor kennisgeving 
aannemen

204 9469
7

20-5-2020 VNG Ledenbrief voortgang en 
resultaat samenwerking in de 
waterketen

Voor kennisgeving 
aannemen

205 9557
1

24-5-2020 VNOG Stand van zaken besmetting 
Vion Groenlo     

Voor kennisgeving 
aannemen

6

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-203-VNG-Ledennieuwsbrief-Coronacrisis-nr-9.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-203-VNG-Ledennieuwsbrief-Coronacrisis-nr-9.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-205-VNOG-Brief-stand-van-zaken-VION-Groenlo.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-205-VNOG-Brief-stand-van-zaken-VION-Groenlo.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-204-VNG-Ledenbrief-voortgang-en-resultaat-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-204-VNG-Ledenbrief-voortgang-en-resultaat-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-204-VNG-Ledenbrief-voortgang-en-resultaat-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-202-Gemeenteraad-Peel-en-Maas-Uitgangspunten-Regionale-Energiestrategie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-202-Gemeenteraad-Peel-en-Maas-Uitgangspunten-Regionale-Energiestrategie.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-201-8RHK-ambassadeurs-AB-vergadering-Agendabundel-3-juni-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-201-8RHK-ambassadeurs-AB-vergadering-Agendabundel-3-juni-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-201-8RHK-ambassadeurs-AB-vergadering-Agendabundel-3-juni-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-200-College-Interne-toetsing-2019-gemeente-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-200-College-Interne-toetsing-2019-gemeente-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199e-College-Suwinet-assessment-assurance-rapport-Laborijn-Vertrouwelijk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199e-College-Suwinet-assessment-assurance-rapport-Laborijn-Vertrouwelijk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199d-College-Collegeverklaring-ENSIA-2019-Vertrouwelijk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199d-College-Collegeverklaring-ENSIA-2019-Vertrouwelijk.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199c-College-Collegeverklaring-ENSIA-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199b-College-Raadsvoorstel-en-besluit-Collegeverklaring-ENSIA.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-199a-College-BEGELEIDINGSBLAD-Collegeverklaring-ENSIA-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-198c-College-Concept-ontwerpverklaringen-van-geen-bedenkingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-198b-College-Raadsvoorstel-en-besluit-Drie-VVGB-s-voor-zonnevelden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-198a-College-BEGELEIDINGSBLAD-Drie-VVGB-s-voor-zonnevelden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-197-Gemeente-Alphen-Chaam-Motie-Stabieler-gemeentefonds.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-196-VNG-Ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-8.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-196-VNG-Ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-8.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-195-VNG-Ledenbrief-ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-tot-september-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-195-VNG-Ledenbrief-ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-tot-september-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-195-VNG-Ledenbrief-ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-tot-september-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-194-Laborijn-Begroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-194-Laborijn-Begroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193c-College-eindrapportage-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193c-College-eindrapportage-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193b-College-reactie-gemeente-Oude-IJsselstreek-op-rapport-BDO.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193b-College-reactie-gemeente-Oude-IJsselstreek-op-rapport-BDO.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193b-College-reactie-gemeente-Oude-IJsselstreek-op-rapport-BDO.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-193a-College-brief-raad-inzake-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-192-VNOG-brief-gemeenteraden-stand-van-zaken-COVID-19.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-192-VNOG-brief-gemeenteraden-stand-van-zaken-COVID-19.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-191-VNG-ledenbrief-lachgas.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-190-PvdA-Oude-IJssesltreek-brief-inzake-bestuurlijk-gedrag-tav-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-190-PvdA-Oude-IJssesltreek-brief-inzake-bestuurlijk-gedrag-tav-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-189-Omroep-Gelderland-Verzoek-om-financiele-bijdrage-noodfonds-ter-ondersteuning-van-de-lokale-media.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-189-Omroep-Gelderland-Verzoek-om-financiele-bijdrage-noodfonds-ter-ondersteuning-van-de-lokale-media.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-189-Omroep-Gelderland-Verzoek-om-financiele-bijdrage-noodfonds-ter-ondersteuning-van-de-lokale-media.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-188-Achterhoek-Ambassadeurs-Persbericht-Covid-19-handreiking-Groen-is-gaon.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-188-Achterhoek-Ambassadeurs-Persbericht-Covid-19-handreiking-Groen-is-gaon.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-187-Stichting-Alles-voor-mekaar-Oproep-aan-gemeenten-om-alle-hulpbehoevenden-in-corona-tijd-in-beeld-te-krijgen.pdf

