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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Mededeling  :  

Richard de Lange (VVD): "De VVD-fractie zal niet 
deelnemen aan het debat over het al dan niet 
aanbesteden voor de inzameling van fijn 
huishoudelijk afval, omdat niet alle feiten en 
argumenten in deze openbare 
gemeenteraadsvergadering aan de orde kunnen 
komen. Wij zullen wel aan de stemming 
deelnemen."

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld

1 Instellen gemeentelijke adviescommissie + 
verordening Omgevingswet

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Een gemeentelijke adviescommissie in te stellen 

conform de in bijlage 1 voorgestelde 
samenstelling.

2. De verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen Toezegging:
Wethouder Hiddinga zegt toe het 
onderdeel ‘welstand’ uit de 
adviescommissie te evalueren. 

2 Fijn huishoudelijk afval

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een uitsluitend recht op grond van artikel 2.24 

onder a van de Aanbestedingswet aan Buha te 
vestigen en daarvoor de Afvalstoffenverordening 
2021 vast te stellen.

2. De periode voor het uitsluitend recht te bepalen 
op 1 januari 2022 t/m 31 december 2024.

3. Het uitsluitend recht de inzameling van restafval, 
gft-afval, pmd en oud papier en karton te laten 
omvatten.

De fractie Lokaal Belang dient een amendement 
is. 
Het amendement wordt n.a.v. de eerste termijn 
mondeling gewijzigd. 

Stemverklaring Gerrit Vossers (LB) (ook namens de 
leden Erik Schieven en Jaap Veldhorst:
“Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel van 
het college om een uitsluitend recht te verlenen aan  
Buha. Wij zijn kort gezegd voor een openbare 
aanbesteding omdat dit het beste en goedkoopste 
is voor onze inwoners en dat is in het verleden ook 
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4. De dienstverleningsovereenkomst wordt 
jaarlijkse geëvalueerd en teruggekoppeld 

5. Er wordt van tevoren een vaste prijs (inclusief 
indexering) voor 3 jaar afgesproken.

6. Social return krijgt een prominente plek in de 
dienstverleningsovereenkomst waarin 
maatwerk voor Stoer leidend is.

7. De onder 4 genoemde jaarlijkse 
terugkoppeling en evaluatieafspraken zijn 
bepalend voor de periode na 2024 om 
uitsluitend recht opnieuw vast te stellen of te 
kiezen voor een andere partner.

wel gebleken. Daarnaast is er een toezegging 
gedaan om de volgende keer een aanbesteding te 
gaan doen. Daaraan is niet voldaan en dat 
betreuren wij dan ook zeer. Daarnaast zijn er 
voordelen van strategisch samenwerking, daar zijn 
nog onderhandelingen over, dat snappen wij ook. 
Er zijn echter voldoende toezeggingen en het is 
voor ons ontoereikend om ons hiervan te 
overtuigen. Bij langere strategische samenwerking 
mag je ook wel een voordeel hebben en die zien wij  
hier nergens terug. We hebben er lang over 
nagedacht. Maar geen van de plussen of minnen 
gaven voor ons de doorslag om in te stemmen met 
het voorstel. Namens de drie musketiers.”

Het door de fractie Lokaal Belang ingediende 
(mondeling gewijzigde) amendement wordt 
aangenomen met 15 stemmen voor (Lokaal 
Belang (7), CDA, PvdA, D66) en 10 stemmen tegen 
(Lokaal Belang - Gerrit Vossers, Erik Schieven, 
Jaap Veldhorst -, PRO!, VVD) 

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen 
met 15 stemmen voor (Lokaal Belang (7), CDA, 
PvdA, D66) en 10 stemmen tegen (Lokaal Belang - 
Gerrit Vossers, Erik Schieven, Jaap Veldhorst -, 
PRO!, VVD) .

3 Transitievisie Warmte

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. We geven in deze eerste Transitievisie Warmte 
geen wijkvolgorde aan voor het aardgas-vrij maken 
van wijken.
2. We gebruiken de uitgevoerde analyses voor een 
eerste fase van “aardgasvrij-klaar” maken van wijken 
in de periode tot 2030.
3. We gaan nader onderzoeken wat de 
mogelijkheden voor warmtenetten in de gemeente 
zijn.

Met algemene stemmen aangenomen
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4 Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 van de 

gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen

5 Programmabegroting 2022 GGD VNOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het college toestemming te verlenen om akkoord 

te gaan met de door de Veiligheidsregio Noord-
en Oost-Gelderland voorgestelde wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling.

Met algemene stemmen aangenomen

6 Jaarstukken 2020 en Begroting 2020-2025 ECAL

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2020 en de programmabegroting 
2021 van het ECAL ter kennisgeving aannemen.
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 
het ECAL meegeven in te stemmen met de 
jaarstukken 2020.
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 
het ECAL meegeven in te stemmen met de 
programmabegroting 2022-2025.
4. Voor de jaarstukken 2020 en de 
programmabegroting 2022-2025 ECAL geen 
zienswijze in te dienen.

Met algemene stemmen aangenomen

7 Jaarstukken 2020 en Begroting 2020-2025 ODA

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de 
Omgevingsdienst Achterhoek
2. Kennis nemen van de conceptbegroting 2022 van 
de Omgevingsdienst Achterhoek
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te 
stemmen met de jaarstukken 2020 en de 
conceptbegroting 2022.

Met algemene stemmen aangenomen
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4 .De conceptbegroting 2022 ter inzage leggen
   Aanleiding

8 Jaarstukken 2020 en Begroting 2022-2025 VNOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2020, de reacties kadernota en de 
programmabegroting 2021 van de VNOG ter 
kennisgeving aannemen. 
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
VNOG meegeven in te stemmen met de jaarstukken 
2020. 
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de 
VNOG meegeven in te stemmen met de 
programmabegroting 2022-2025. 
4. Voor de jaarstukken 2020 en de 
programmabegroting 2022-2025 VNOG geen 
zienswijze in te dienen.

Met algemene stemmen aangenomen

9 Wijziging GR VNOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het college toestemming te verlenen om akkoord 

te gaan met de door de Veiligheidsregio Noord-
en Oost-Gelderland voorgestelde wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling.

Met algemene stemmen aangenomen

10 Informatieveiligheid ENSIA 2020 & privacy 
rapportage

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA 
2020
2. Kennis te nemen van de auditrapportage ENSIA 
2020
3. De collegeverklaring tezamen met de 
auditrapportage vast te stellen ten behoeve van de 
verantwoording over informatieveiligheid

Met algemene stemmen aangenomen

11A Actieve informatie -
11B Externe vertegenwoordigingen Erik Schieven (LB) vraagt om het “Rapport 

Evaluatie samenwerking Achterhoek 
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Ambassadeurs” en het persbericht ter agendering 
naar de agendacommissie sturen. Hij heeft het als 
lid van de Achterhoekraad ontvangen. De 
gemeenteraad nog niet. De voorzitter concludeert 
dat dit wordt meegenomen naar de 
agendacommissie en dat de evaluatie openbaar in 
het RIS zal worden geplaatst.

11C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 20 april tot en met 20 mei 
2021 zoals opgenomen op de lijst ingekomen 
stukken wordt gewijzigd vastgesteld met die 
wijziging dat:

1. Ingekomen stuk 21-172a/b Behoud 
vergunde locatie mestverwerking in 
Varsseveld ter afdoening wordt gesteld in  
handen van college en de raad wordt 
geïnformeerd;

2. Ingekomen stuk 21-180 Open brief inzake 
energietransitie door te geleiden naar de 
agendacommissie ter agenderen voor de 
extra commissie FL. Verzoek is daarbij om 
ook alle overige stukken over de 
energietransitie bij deze vergadering bij te 
plaatsen.

3. Ingekomen stuk 21-191a/b Behoud 
vergunde locatie mestverwerking in 
Varsseveld ter afdoening wordt gesteld in  
handen van college en de raad wordt 
geïnformeerd;

11D Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 22-4-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

11E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag De door de fractie PRO! ingediende motie  
‘Onderzoek aanleg zonnevelden 2e tranche’ wordt 
verworpen met 4 stemmen voor (PRO!, Richard de 
Lange) en 21 stemmen tegen (LB, CDA, PRO!, 
PvdA, VVD (2), D66)
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Stemverklaring Richard de Lange (VVD): 
‘Ik ben voor de motie.”

De voorzitter meldt dat er in de commissie FL van 
19 mei is geconcludeerd dat er behoefte is aan een 
bredere discussie (breder dan de vraag van het 
comité) met o.a. RES 1.0 en akkoord van Groenlo 
etc. te agenderen via de agendacommissie (voor 
het zomerreces).

11F Vragenuur -
0.3 Sluiting 22.45 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 juni 2021

de griffier de voorzitter

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