Agenda
Voor de openbare (video)raadsvergadering op
donderdag 21 januari 2021
20.00 uur
1.1.

Opening en mededelingen
Afmeldingen: Heini Peters (PRO!)

0.2

Vaststellen agenda
Agendapunt 3 met de oorspronkelijke titel Wijzigingsverordening Sociaal Domein
2021 is door het college aangepast naar de nieuwe titel Wijziging Verordening
Sociaal Domein 2021.
Het raadsvoorstel is hierop aangepast.

1.
Bestemmingsplan Woongebied Rivierduinen, voormalige buizenfabriek Silvolde
De eigenaar van het bedrijvencomplex ‘voormalige Buizenfabriek’ gelegen tussen de
Berkenlaan en Prins Bernhardstraat in Silvolde wil dit graag herontwikkelen naar een
woonwijk. De herontwikkeling voorziet in de sloop van circa 8700m2 aan bedrijfshallen, plus
een groot deel van de omliggende verharding op het 1,8hec grote terrein. Hiervoor in de
plaats komen maximaal 68 woningen, hoofdzakelijk in het starters- en of
levensloopbestendige (senioren)segment, gesitueerd rondom een groen hart. Het plan
voorziet in woningbouw op een transformatie/inbreidingslocatie en de bouw van (het type en
aantal) woningen waaraan aantoonbare behoefte bestaat. Het past hierdoor binnen het
vigerende woningbouwbeleid zoals vastgelegd in de (regionale) Kwalitatieve toetsingscriteria
woningbouw Achterhoek en de Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek. De
beoogde herontwikkeling past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Kom
Silvolde’. Derhalve is voor het plangebied het nu voorliggende bestemmingsplan
‘Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde’ met identificatiecode
IMRO.1509.BP000166VA-01 opgesteld.
Advies commissie: bespreekstuk.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het beeldkwaliteitsplan 'Rivierduinen’, opgenomen als bijlage 4 bij het bestemmingsplan,
met de daarin vermelde welstandscriteria vast te stellen en onderdeel doen zijn van de
Welstandsnota.
2. Voor starterswoningen gelegen binnen het plangebied de mogelijkheid tot het aanvragen
van een starterslening te verruimen tot een maximum van €225.000,- V.O.N. (prijspeil 1
januari 2020).
3. De ingekomen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren.
4. De ingekomen zienswijzen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in de ‘Nota
Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ te beantwoorden.
5. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de ‘Nota Zienswijzen
en ambtshalve wijzigingen’.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke
ordening.
7. Het bestemmingsplan ‘Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde’ met
identificatiecode IMRO.1509.BP000166-VA01 met inachtneming van de wijzigingen zoals
beschreven in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
2.

Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld’ (het VIP) en
bijbehorende exploitatiebegroting

Het bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de feitelijke ontwikkeling van het
bedrijventerrein. Met het vaststellen van de exploitatiebegroting worden de financiële kaders
vastgesteld en het benodigde krediet voor de ontwikkeling verkregen. Ter bescherming van
de financiële belangen van de gemeente wordt de opgelegde geheimhouding op
exploitatieberekeningen bekrachtigd en daarmee gewaarborgd.
Advies commissie: bespreekstuk.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III
Varsseveld’ conform bijgevoegde ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ te
beantwoorden en deze ontvankelijk en deels gegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld' met IMRO-code
NL.IMRO.1509.BP000168-VA01 met inachtneming van de wijzigingen zoals beschreven
in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ gewijzigd vast te stellen. Bij dit
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie van 29 juni 2020.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke
ordening.
4. Het bijgevoegde 'Beeldkwaliteitsplan Hofskamp-Oost III' vast te stellen en onderdeel te
doen zijn van de voor de gemeente Oude IJsselstreek vastgestelde Welstandsnota.
5. De exploitatiebegroting behorende bij het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein HofskampOost III Varsseveld’ vast te stellen en daarmee het voor de ontwikkeling van het
bedrijventerrein benodigde krediet te voteren;
6. De op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de
bijlage ‘Kasstroomschema exploitatiebegroting Hofskamp-Oost III (Het VIP)’ en alle
daarbij behorende en onderliggende berekeningen, te bekrachtigen, ter bescherming van
de financiële belangen van de gemeente op grond van artikel 10, lid 2 van de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB).
3.
Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021
Per 1 januari 2021 treedt de gemeente Oude-IJsselstreek uit de Gemeenschappelijke
regeling Laborijn en voert de gemeente Oude-IJsselstreek zelf de Participatiewet uit.
Daarnaast treedt per 1 januari 2021 de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking.
De huidige verordening Sociaal Domein dient naar aanleiding van deze wijzigingen
geactualiseerd te worden. Het gaat hierbij alleen om technische aanpassingen waarbij de
inhoud van de huidige verordeningen Participatiewet zonder beleidsinhoudelijke wijzigingen
zijn overgenomen.
Met het vaststellen van de Verordening Sociaal Domein 2021 zijn de wijzigingen rondom
uitvoering van de Participatiewet en de gemeentelijke Schuldhulpverlening vastgelegd.
Advies commissie: bespreekstuk.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening Sociaal Domein 2021 vast te stellen.

4.

Verzoek intrekken bestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark
Den Tol
Amice advocaten heeft namens Stichting Tegen Wind een verzoek ingediend om het
onherroepelijke bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor windpark Den Tol in te
trekken. Gesteld wordt dat de besluiten niet zijn getoetst aan me.r. Dit is echter aantoonbaar
wel gebeurd. Het verzoek om de besluiten in te trekken kan daarom worden afgewezen.
Omdat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en de omgevingsvergunning door
het college, moeten beide bestuursorganen een besluit nemen over het verzoek.
Door het verzoek af te wijzen blijft het onherroepelijke bestemmingsplan voor windpark Den
Tol van kracht.
Behandeling rechtstreeks in de raad
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het verzoek van Amice advocaten af te wijzen om het onherroepelijke bestemmingsplan
voor windpark Den Tol in te trekken;
2. De reactie op het verzoek over te dragen aan het college.
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Sluiting

Overzicht Ingekomen stukken
Periode: 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021
Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop
‘Documenten’ en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering
21-1-2021’
Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.
Naar stukken van natuurlijke personen is in dit document daarom tevens geen hyperlink
opgenomen.
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