Openbare besluitenlijst van de openbare digitale vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 21 januari 2021 via Pexip
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Ruben Driever (CDA)
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Ine Hofs (Lokaal Belang)
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Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
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Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)
Marijke Verstappen (gemeentesecretaris)
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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!)

0.2

Vaststellen agenda

De voorzitter meldt dat agendapunt 3 met de
oorspronkelijke titel ‘Wijzigingsverordening Sociaal
Domein 2021’ door het college is aangepast naar
de nieuwe titel ‘Wijziging Verordening Sociaal
Domein 2021’. Het raadsvoorstel is hierop
aangepast.
Richard de Lange (VVD) doet een ordevoorstel
om agendapunt 4 ‘Verzoek intrekken
bestemmingsplan en omgevingsvergunning
windpark Den Tol’ aan te houden tot de volgende
raadsvergadering i.v.m. het feit dat er vandaag nog
stukken zijn nagezonden. Er wordt een toelichting
gegeven door wethouder Ben Hiddinga op de
nagezonden stukken. Het ordevoorstel wordt
verworpen met 7 stemmen voor (VVD, PRO!, D66)
en 17 stemmen tegen (LB, CDA, PvdA).
De agenda is gewijzigd vastgesteld

1

Bestemmingsplan Woongebied Rivierduinen,
voormalige buizenfabriek Silvolde
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
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Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

Toezeggingen & moties

2

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.
Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein HofskampOost III Varsseveld’ (het VIP) en bijbehorende
exploitatiebegroting
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 HofskampOost 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 HofskampOost III' vast te stellen en onderdeel te doen zijn van
de voor de gemeente Oude IJsselstreek vastgestelde
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Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

3

Welstandsnota.
5. De exploitatiebegroting behorende bij het
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost 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).
Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening Sociaal Domein 2021 vast te
stellen.

4

Verzoek intrekken bestemmingsplan en
omgevingsvergunning windpark Den Tol
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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Het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen
voor (LB, CDA, PvdA, D66) en 6 stemmen tegen
(PRO!, VVD)
Stemverklaring:
Frank Aaldering (LB): “Zoals algemeen bekend ben
ik geen liefhebber van windmolens. Maar in dit
geval is het zo dat het een procedure is die al zo
lang loopt en dat er een moment moet komen dat
er een besluit komt en dat de initiatiefnemers na 10
jaar aan de slag kunnen. We zien het ook vaak bij
andere dossiers: procedure op procedure. Er moet
nu gewoon een besluit komen zodat de mensen

Wethouder Bert Kuster zegt toe:
1. (N.a.v. een voorstel van Gülden
Siner-Sir (PvdA)) om de
gemeenteraad en commissie MO
vroegtijdig in het proces van het
aanpassen van de verordening te
betrekken;
2. (N.a.v. een vraag van Gülden
Siner-Sir) dat de effecten op zijn
vroegst kunnen worden
geëvalueerd in Q2 of Q3 2021.

5A

Actieve informatie

aan de slag kunnen. Daarom stem ik in met het
voorstel, alleen om een andere reden dan mijn
fractie.”
-

5B

Externe vertegenwoordigingen

-

5C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 11 december 2020 tot en met
21 januari 2021 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld
met die wijziging dat ingekomen stuk:
1. 20-459 Streektaalorganisaties in het
Nedersaksisch Taalgebied ter kennisname
wordt aangenomen;
2. 21-006 Gerechtelijke uitspraak landelijk
verbod Gewasbeschermingsmiddelen
openbare ruimte ter kennisname wordt
aangenomen;
3. 21-013 Archeologisch onderzoek Terborg
ter kennisname wordt aangenomen.
Wethouder Hiddinga zegt toe dit
ingekomen stuk later toe te lichten.
Elja Versteeg (PRO!) heeft een vraag over
ingekomen stuk 21-007 Reactie Toekomstvisie
Oude IJsselstreek. De vraag wordt beantwoord
door portefeuillehouder Otwin van Dijk.

5D

Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen

De besluitenlijsten van de openbare
raadsvergadering van 12-10-2020 wordt
ongewijzigd vastgesteld

5E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

5F

Vragenuur

-

0.3

Sluiting

21.45 uur
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 februari 2021
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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