Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 10 december 2020 DRU Industriepark
(theaterzaal)
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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 Heini Peters (PRO!) Gerrit Vosser
(Lokaal Belang) zal de vergadering verlaten na
agendapunt 4 (besluit tot het sluiten van de deuren)

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1

Beleidsnotitie inburgering

Het door de fracties Lokaal Belang en CDA
ingediende amendement ‘beleidsnotitie inburgering
gemeente Oude IJsselstreek’ wordt met algemene
stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wordt (geamendeerd) voorgesteld:
1. De beleidsnotitie Inburgering en oplegger
vast te stellen.
2. €140.000,- uit de reserve Sociaal Domein
aan te wenden voor de uitvoering van het
beleidsplan met aanvang in 2021 met de
restrictie dat evt. revenuen hieruit
terugvloeien naar de Reserve Sociaal
Domein.

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.
De door de fracties PvdA, PRO! en D66 ingediende
motie ‘vluchtelingenkinderen in Nederland’ wordt
aangenomen met 19 stemmen voor (Lokaal
Belang, CDA, PvdA, PRO!, D66) en 5 stemmen
tegen (VVD, Ruben Driever (CDA),
Stemverklaring Ruben Driever (CDA):
“Ik ben heel blij met dit initiatief om mensen te
helpen. Ik wil zelf niets liever dan dat. Ik wil graag
meer dan dat de motie voorlegt. Ik wil. We kunnen
en moeten veel meer doen en moeten dit in de
regio. Ik stem tegen de motie.”

2

Verlenging gemeentelijk rioleringsplan
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De looptijd van het huidige Gemeentelijk
Rioleringsplan 2017–2020 met één jaar te
verlengen.

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 10 december 2020

Met algemene stemmen aangenomen

Toezeggingen & moties

3A

Actieve informatie

3B

Externe vertegenwoordigingen

Richard de Lange (VVD) stelt een vraag aan de
fracties van Lokaal Belang en D66 over de
vergadering van de Achterhoek Raad van 7
december 2020 met betrekking tot de ingediende
motie over woningbouw. De vraag wordt
beantwoord door Ine Woudstra (D66) en Erik
Schieven (Lokaal Belang).

3C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 27 november 2020 tot en met
10 december 2020 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken wordt ongewijzigd
vastgesteld

3D
3E

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 2611-2020
Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

De besluitenlijst van 26-11-2020 wordt
ongewijzigd vastgesteld.
-

3F

Vragenuur

Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) stelt vragen over
de
ICT-veiligheid n.a.v. de situatie bij de gemeente Hof
van Twente. De vragen worden beantwoord door
burgemeester Otwin van Dijk.
Lotte Pragt (CDA) stelt vragen over:
1.Gedupeerden toeslagen van de belastingdienst
2 Wat wordt er voor de jongeren georganiseerd in
de Kerstvakantie (persconferentie d.d. 8 december
verwijst hierin naar de gemeentes). De vragen
worden beantwoord door wethouder Bert Kuster.
Suzan Tuit (PRO!) stelt de volgende vraag: “Het
kabinet heeft weer opnieuw extra geld uitgetrokken
voor initiatieven met jongeren tot 27 jaar. Dit geld is
bedoeld om het isolement van de jongeren te
doorbreken in deze coronatijd. Zijn er al initiatieven
voor de jongeren in de Oude-IJsselstreek? Zoja,
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welke? En zijn deze er niet wordt hier al wat mee
gedaan? Kunnen jongeren zich ergens melden met
initiatieven?” De vragen beantwoord door
wethouder Bert Kuster.
4.

Besluit tot het sluiten van de deuren

De gemeenteraad besluit om de deuren te
sluiten om 21.45 uur.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De deuren te sluiten.
5.

Besluit om in geheimhouding te vergaderen
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Om met gesloten deuren te vergaderen.

6.

Van het besloten gedeelte van de raadsvergadering
van 10 december 2020 is een afzonderlijk verslag
gemaakt.

Beschikbaar stellen krediet in verband met grondaankoop
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Krediet beschikbaar te stellen voor grondaankoop via
kavelruil.

7.

Opleggen geheimhouding
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Geheimhouding op te leggen op hetgeen in het besloten
deel van deze vergadering is besproken, het
audioverslag en de besluitenlijst van het besloten deel
van deze vergadering.

8.

Opening van de deuren en sluiting van de vergadering

0.5

Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 21 januari 2021.
de griffier
de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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