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U kunt de vergadering live of achteraf 
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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Marco Looman (griffier)

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld

0.3 Installatie fractieassistent

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Jeanette Elstak en Camiel 
Vanderhoeven, rapporteert dat de geloofsbrieven van 
de door de fractie van Lokaal Belang voorgedragen 
fractieassistent zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is 
gebleken dat deze voldoet aan de gestelde eisen. 
Geadviseerd wordt om toe te laten als 
fractieassistent:
- Epping, I (Iris) (v), wonende te Silvolde

De gemeenteraad besluit tot benoeming van de 
voorgedragen fractieassistent

De volgende fractieassistent legt de belofte af: 
 Iris Epping

Daarmee is de fractieassistent geïnstalleerd.

1 Aanpassing uitgangspunten begroting 8RHK 
Ambassadeurs

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel tot aanpassing van 
de uitgangspunten begroting 8RHK ambassadeurs 
vanaf het begrotingsjaar 2023, door:

1. Voor de indexering de methodiek van de 
VNOG te volgen.

2. Voor de weerstandscapaciteit het advies van 
de gemeenten te volgen en een surplus 
uitkeren als op begrotingsbasis de 
weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen.

2 Verzoek Alliander versterking kapitaal

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten over het 

Het door de fractie van Lokaal Belang ingediende 
amendement ‘Verzoek Alliander versterking 
kapitaal’ wordt door de indiener ingetrokken

Wethouder Ankersmit zegt toe de 
gemeenteraad middels een memo 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 te informeren over de stand 
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voorgenomen besluit van het college om een 
lening te verstrekken voor een bedrag van € 
2,544 mln (pro-rata) tot maximaal 125% van het 
pro rata aandeel in Alliander, zijnde € 3,18 mln.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 

van zaken betreffende de 
leningportefeuille. 

3 Bestemmingsplan 'Buitenplaats de Bleuster, 
Grensweg Voorst' 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen conform 

artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitenplaats de Bleuster, 

Grensweg Voorst’, met inachtneming van de 
wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Nota van 
wijzigingen’, met identificatiecode 
IMRO.1509.BP000174-VA01 gewijzigd vast te 
stellen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 

4 Wijziging APV 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In verband met de inwerking getreden 

Alcoholwet, de APV te wijzigen, waarbij in 
hoofdstuk 2 alle verwijzingen naar de Drank- en 
Horecawet worden gewijzigd naar "Alcoholwet".

2. In verband met de aanpassingen in de Wet 
aanpak woonoverlast per 1 januari 2021 wordt 
voorgesteld de APV op Artikel 2:79 Woonoverlast 
als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet naar de 
nieuwe wetgeving aan te passen.

3. Actualiseren van de artikelen in de APV en 
onderstaande artikelen op te nemen in de APV;
• Artikel 2.1a Vechten op openbare plaats

       • Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen 
terrein

• Artikel 2:74 Drugshandel op straat
• Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

4. De strafbaarheid van artikel 2:1a APV, artikel 
2:59a APV en artikel 2:74 APV op te nemen in 
Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen 
onder Artikel 6:1 Strafbepaling lid 2.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen
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5 Wijziging raadsbesluit m.b.t. 
vertrouwenscommissie

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De punten 3 en 4 van het raadsbesluit d.d. 28 
oktober 2021 als volgt te wijzigen:
3. Als adviseur aan de commissie als bedoeld in de 
verordening toe te voegen: wethouder Bert Kuster, bij 
afwezigheid te vervangen door wethouder Ria 
Ankersmit;
4. De gemeentesecretaris ter ambtelijke 
ondersteuning aan de commissie toe te voegen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

6A Actieve informatie -

6B Externe vertegenwoordigingen -

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 28 oktober tot en met 24 
november 2021 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld 
met die wijziging dat:

1. Ingekomen stuk 21-399 doorgeleiden naar 
agendacommissie om te agenderen voor 
raadscommissie FL

6D Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergaderingen van 28 oktober en 1 en 4 
november 2021 worden ongewijzigd vastgesteld 

6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag Er is door de fracties PvdA, PRO! D66 en ADA de 
motie Mondzorg Jeugd ingediend.
De motie wordt aangehouden. 

Wethouder Overduin zegt toe 
onderzoek te doen naar goede 
mondzorg en het belang daarvan in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Ze gaat 
tevens in gesprek met 
consultatiebureau Yunio om te kijken 
hoe daar de functie van de mondzorg 
door middel van een specialist kan 
worden ingevuld. Daar rapporteert de 
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wethouder de gemeenteraad volgend 
jaar voor de zomer over terug.

6F Vragenuur -

0.4 Sluiting  21:35 uur
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 16 december 2021

de griffier de voorzitter

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
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