
Agenda

Voor de openbare (video)raadsvergadering op 
donderdag 25 maart 2021 

20.00 uur

1.1. Opening en mededelingen
Afmeldingen: -

0.2 Vaststellen agenda

1. Startnotitie participatiebeleid (o.l.v. plv. raadsvoorzitter)
Onderdeel van de invoering van de Omgevingswet is de participatieverordening. De eisen 
voor deze verordening zijn niet concreet ingevuld door de landelijke politiek. Wel is duidelijk 
dat er een visie moet zijn op participatie en het moet duidelijk zijn hoe we als gemeente met 
inwoners- en overheidsparticipatie omgaan. Hiervoor moeten we een participatiebeleid 
schrijven. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek wordt het belang van goede participatie 
onderschreven. Het speelt een rol in de Omgevingswet, maar ook bij woningbouw, sociale 
vraagstukken en bijvoorbeeld de energietransitie. Er is nog geen organisatie breed beleid en 
daarom willen we niet alleen een participatiebeleid schrijven om aan de Omgevingswet te 
voldoen, maar wordt het een organisatie breed beleid. 
De Rekenkamer van de raad is in februari tevens een onderzoek gestart naar participatie. Zij 
onderzoeken hiervoor drie casussen uit het (recente) verleden en analyseren de werkwijze.
Advies gecombineerde commissie: bespreekstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de startnotitie voor het maken van participatiebeleid.

2. Toekomstvisie (o.l.v. plv. raadsvoorzitter)
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Werken onder de Omgevingswet 
veronderstelt en verplicht het hebben van een omgevingsvisie. In het proces naar de 
omgevingsvisie vervult de toekomstvisie een belangrijke rol. Een omgevingsvisie vaststellen 
kan dus pas als de Omgevingswet van kracht is. Het vaststellen van een omgevingsvisie 
moet volgens de Omgevingswet gebeuren binnen 3 jaar na het van kracht worden van de 
wet. Dat geeft ons de gelegenheid om, nadat de wet van kracht is geworden, conform de 
door de Raad uitgesproken wens, de toekomstvisie na enkele jaren te evalueren, aan te 
vullen en bij te schaven. In het proces van evalueren aanvullen en bijschaven kan deze dan 
meteen officieel vastgesteld worden en gaan functioneren als onze omgevingsvisie onder de 
Omgevingswet.
De naamgeving van de toekomstvisie heeft een reden. Omdat we deze visie in onze 
gemeente graag breder en integraler willen benaderen dan alleen de fysieke leefomgeving, 
noemen we deze de toekomstvisie. 
Advies gecombineerde commissie: bespreekstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1 Kennis te nemen van de reactienota;
2. De toekomstvisie vast te stellen.
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3. Grof huishoudelijk afval
We halen op dit moment de VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner nog niet Hoewel we bij 
het grof huishoudelijk afval op een scheidingspercentage van 78,67% zitten, is er op dit 
moment sprake van 120 kg restafval per inwoner (108 kg fijn restafval en 12 kg grof afval). 
Daarmee halen we de VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner nog niet. Daarnaast is de 
landelijke VANG doelstelling om in 2030 90% afvalscheiding te hebben, wat ook nog niet 
gehaald wordt. 
Met de keuze voor scenario 2 steken we in op verbetering van het scheiden van afval en 
grondstoffen, gebruik makend van de potentie van het huidige, goed functionerende 
inzamelsysteem.
Advies commissie FL: bespreekstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Scenario 2 te implementeren;
2. Een publiekscampagne te starten om de huidige dienstverlening meer onder de aandacht 

te brengen;
3. De maatregelen na 2 jaar te evalueren.

4. Lokale gezondheidsagenda 2021-2024
Met het vaststellen van de lokale gezondheidsagenda hebben we actueel 
gezondheidsbeleid. Met aandacht voor drie speerpunten: kansen(on)gelijkheid, mentale 
gezondheid en vitaal ouder worden. De lokale gezondheidsagenda biedt een kader voor de 
projecten en activiteiten die we de komende jaren willen uitvoeren om de gezondheid van 
onze inwoners te bevorderen. In het beleid sluiten we aan bij de transformatie in het sociaal 
domein, met meer aandacht voor preventie, normaliseren en samenwerken met strategische 
partners.
Advies commissie MO: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1 De Lokale gezondheidsagenda 2021-2024 vast te stellen.

4a. Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling bij het Rijk voor huis Landfort
Door 70% van de kosten die gemaakt worden bij de opsporingswerkzaamheden bij het 
uitbaggeren van de grachten van Huis Landfort, via de bommenregeling bij het Rijk voor 
subsidiering aan te vragen, kan Stichting Erfgoed Landfort op een veilige manier het 
noodzakelijk onderhoud en beheer aan monumentaal water uitvoeren. Dit draagt bij aan een 
verantwoord herstel en toekomstig behoud van Landfort.
Rechtstreeks in de raad
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De aanvraag voor suppletie-uitkering voor Huis Landfort vast te stellen, op basis van de 

werkelijke kosten. Dit, om in aanmerking te komen voor een suppletie-uitkering vanuit het 
Rijk voor de kosten van de opsporingswerkzaamheden bij het uitbaggeren van de 
grachten van Huis Landfort, via de regeling "Bijdragebesluit opsporing en ruiming 
conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog".

5. Vergaderrooster gemeenteraad
Rechtstreeks in de raad
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het vergaderrooster 2021-2022 vast te stellen.

6A Actieve informatie

6B Externe vertegenwoordigingen

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen stukken (zie overzicht)

6D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 25-2-2021
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6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

6F Vragenuur

0.3 Sluiting

Overzicht Ingekomen stukken

Periode: 25 februari tot en met 22 maart 2021

Voor het raadplegen van deze stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS): zie knop 
‘Documenten’ en vervolgens ‘Ingekomen stukken’ en selecteer ‘Behandelvergadering 
25-3-2021’

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.

21- Zaak Datum Afzender Omschrijving Behandelvoorstel
067 206441 22-2-2021 VNG Gelderland Uitstel Algemene 

Ledenvergadering van 12 april 
naar 6 september 2021

Voor kennisgeving 
aannemen

068 206436 22-2-2021 Inretail Corona actualisatie 
detailhandelsbeleid

Ter afdoening in 
handen stellen van 
college

069 207295 24-2-2021 Rooie Vrouwen Participatiebedrijf STOER Ter afdoening in 
handen stellen van 
college

070 24-2-2021 Burgemeester Update Corona Voor kennisgeving 
aannemen

071 206998 23-2-2021 College Afschrift brief GGDO NOG 
datadiefstal covid-systemen

Voor kennisgeving 
aannemen

072 182445 24-2-2021 Wethouder Overduin Memo raadsvragen GGD NOG 
zie ook stuk 21-071

Voor kennisgeving 
aannemen

073a
073b

215085 24-2-2021 Locis Adviseurs Afschrift brief aan gemeente 
Aalten inzake uitnodigingskader 
Hagenwind 

Voor kennisgeving 
aannemen
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-067-VNG-Gelderland-Uitstel-Alg-Ledenvergadering-2021-VNG-Gelderland-naar-6-september.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-067-VNG-Gelderland-Uitstel-Alg-Ledenvergadering-2021-VNG-Gelderland-naar-6-september.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-067-VNG-Gelderland-Uitstel-Alg-Ledenvergadering-2021-VNG-Gelderland-naar-6-september.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073a-Afschrift-brief-Locis-adviseurs-aan-gemeente-Aalten-uitnodigingskader-Hagenwind-2-0-24-februari.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073a-Afschrift-brief-Locis-adviseurs-aan-gemeente-Aalten-uitnodigingskader-Hagenwind-2-0-24-februari.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073a-Afschrift-brief-Locis-adviseurs-aan-gemeente-Aalten-uitnodigingskader-Hagenwind-2-0-24-februari.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-072-Wethouder-Biesma-Memo-raadsvragen-GGD-NOG-zie-ook-stuk-21-071.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-072-Wethouder-Biesma-Memo-raadsvragen-GGD-NOG-zie-ook-stuk-21-071.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-071-College-Afschrift-brief-GGD-NOG-datadiefstal-covid-systemen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-071-College-Afschrift-brief-GGD-NOG-datadiefstal-covid-systemen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-070-Burgemeester-van-Dijk-update-corona-febr-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-069-Rooie-Vrouwen-participatiebedrijf-STOER.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-068-INretail-corona-actualisatie-detailhandelsbeleid.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-068-INretail-corona-actualisatie-detailhandelsbeleid.pdf


Met bijlage zoekgebieden
073c 215089 5-3-2021 Gemeente Aalten Raadsmededeling reactie op 

brief Hagenwind 2.0 – zie ook 
073a en 073b

Voor kennisgeving 
aannemen

074 25-2-2021 Burger Afschrift e-mail bericht aan 
college met verzoek starten 
coffee shop in Oude 
IJsselstreek

Voor kennisgeving 
aannemen

075 23-2-2021 College Memo Laborijn Voor kennisgeving 
aannemen

076 1-3-2021 College Memo invulling vacature  
STOER - VERTROUWELIJK

Voor kennisgeving 
aannemen

077 155825 19-3-2021 College Zonnecarports op gemeentelijke 
parkeerplaats 

Voor kennisgeving 
aannemen 

078 208487 25-2-2021 VNG Nieuwsledenbrief-coronacrisis-
nr-26

Voor kennisgeving 
aannemen

079 210350 24-2-2021 College Afschrift bezwaar tegen besluit 
d.d. 7-2-2021 weigering 
intrekken bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning windpark 
Den Tol

Voor kennisgeving 
aannemen

080 201024 2-3-2021 College Aanbestedingsleidraad Dyslexie 
2021

Voor kennisgeving 
aannemen

081 1-3-2021 College Afschrift Bezwaar tegen het 
verlenen van een 
omgevingsvergunning 
fietsenstalling Almende college

Voor kennisgeving 
aannemen

082 183479 12-2-2021 W.S. v.d. Graaf Archeologisch onderzoek 
Terborg

Ter beslissing aan de 
raad – eerdere brief 
van 5 januari 21-013a 
met eenzelfde 
strekking is in de 
raadsvergadering op 
21-1 voor 
kennisgeving 
aangenomen

083 210531 Ontvangen 
3-3-2021

Beroeps Organisatie 
kunstenaars BOK

Besteding overheidsbijdrage 
kunst en cultuur aan opdrachten 
voor kunstenaars

Ter afdoening in 
handen stellen van 
college

084 206996 4-3-2021 College Memo Maatschappelijke banen 
tbv  MO 11 maart 2021

Geagendeerd voor 
commissie MO 11-3-
2021

085 214883 7-3-2021 Comité 
Dorpsbelangen 
Etten

Afschrift advies aan college 
14-2-2021 over bouwplannen 
Etten

Voor kennisgeving 
aannemen

086 8-3-2021 College Afschrift bezwaar tegen het 
verlenen van een 
omgevingsvergunning 
fietsenstalling Almende college

Voor kennisgeving 
aannemen

087 215101 5-3-2021 VNG Openstelling vacatures VNG 
bestuur en commissies     

Ter beslissing aan de 
raad

088 217688 4-3-2021 VNG Ledenbrief_standaardverklaring
-per-1-4-2021-api-standaarden-
voor-zaakgericht-werken

Voor kennisgeving 
aannemen

089 219569 9-3-2021 R. de Lange VVD Afschrift brief burgemeester Van 
Dijk Invulling vacature STOER 
P.v.d. Wardt

Voor kennisgeving 
aannemen

090 221583 11-3-2021 VNG Nieuwsledenbrief-coronacrisis-
nr-27

Voor kennisgeving 
aannemen
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-090-VNG-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-27.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-090-VNG-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-27.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-089-R-de-Lange-VVD-Afschrift-brief-burgemeester-Van-DIjk-Invulling-vacature-STOER-P-v-d-Wardt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-089-R-de-Lange-VVD-Afschrift-brief-burgemeester-Van-DIjk-Invulling-vacature-STOER-P-v-d-Wardt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-089-R-de-Lange-VVD-Afschrift-brief-burgemeester-Van-DIjk-Invulling-vacature-STOER-P-v-d-Wardt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-088-VNG-Ledenbrief-standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-088-VNG-Ledenbrief-standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-088-VNG-Ledenbrief-standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-087-VNG-Ledenbrief-opensteling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-087-VNG-Ledenbrief-opensteling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-086-College-Afschrift-zienswijze-Almende-college-verkeersveiligheid-bosplantsoen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-086-College-Afschrift-zienswijze-Almende-college-verkeersveiligheid-bosplantsoen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-086-College-Afschrift-zienswijze-Almende-college-verkeersveiligheid-bosplantsoen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-085-Comite-Dorpsbelangen-Etten-Afschrift-advies-aan-college-over-bouwplannen-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-085-Comite-Dorpsbelangen-Etten-Afschrift-advies-aan-college-over-bouwplannen-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-085-Comite-Dorpsbelangen-Etten-Afschrift-advies-aan-college-over-bouwplannen-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-084-College-Memo-Maatschappelijke-banen-tbv-MO-11-maart-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-084-College-Memo-Maatschappelijke-banen-tbv-MO-11-maart-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-083-Beroeps-Organisatie-kunstenaars-BOK-Besteding-overheidsbijdrage-kunst-en-cultuur-aan-opdrachten-voor-kunstenaars-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-083-Beroeps-Organisatie-kunstenaars-BOK-Besteding-overheidsbijdrage-kunst-en-cultuur-aan-opdrachten-voor-kunstenaars-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-083-Beroeps-Organisatie-kunstenaars-BOK-Besteding-overheidsbijdrage-kunst-en-cultuur-aan-opdrachten-voor-kunstenaars-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-082-W-S-v-d-Graaf-Archelogisch-onderzoek-Terborg.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-082-W-S-v-d-Graaf-Archelogisch-onderzoek-Terborg.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-081-College-Afschrift-Bezwaar-tegen-het-verlenen-van-een-omgevingsvergunning-fietsenstalling-Almende-college.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-081-College-Afschrift-Bezwaar-tegen-het-verlenen-van-een-omgevingsvergunning-fietsenstalling-Almende-college.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-081-College-Afschrift-Bezwaar-tegen-het-verlenen-van-een-omgevingsvergunning-fietsenstalling-Almende-college.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-080-College-Aanbestedingsleidraad-Dyslexie-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-080-College-Aanbestedingsleidraad-Dyslexie-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-079-College-Afschrift-bezwaar-tegen-besluit-d-d-7-2-2021-weigering-intrekken-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-windpark-Den-Tol.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-079-College-Afschrift-bezwaar-tegen-besluit-d-d-7-2-2021-weigering-intrekken-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-windpark-Den-Tol.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-079-College-Afschrift-bezwaar-tegen-besluit-d-d-7-2-2021-weigering-intrekken-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-windpark-Den-Tol.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-78-VNG-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-26.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-78-VNG-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-26.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-077-College-Zonnecarports-op-gemeentelijke-parkeerplaatsen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-077-College-Zonnecarports-op-gemeentelijke-parkeerplaatsen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-075-College-Afrekening-uittreding-Laborijn.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-074-Burger-Afschrift-e-mail-bericht-aan-college-met-verzoek-starten-coffee-shop-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-074-Burger-Afschrift-e-mail-bericht-aan-college-met-verzoek-starten-coffee-shop-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-074-Burger-Afschrift-e-mail-bericht-aan-college-met-verzoek-starten-coffee-shop-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073c-Gemeente-Aalten-Raadsmededeling-reactie-op-brief-Hagenwind-2-0.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073c-Gemeente-Aalten-Raadsmededeling-reactie-op-brief-Hagenwind-2-0.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073c-Gemeente-Aalten-Raadsmededeling-reactie-op-brief-Hagenwind-2-0.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-073b-Zoekgebieden-24-2-2021-bijlage-bij-brief-21-073a.pdf


091 221645 12-2-2021 VNG ledenbrief_arbitrage-over-
tekorten-jeugdzorg

Voor kennisgeving 
aannemen

092 222441 15-3-2021 8RHK 
Ambassadeurs 

Nieuwsbrief thematafel 
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voor kennisgeving 
aannemen

093 198881 15-2-2021 College Memo + Jaarverslag 
LerenWerkt 2019-2020094

Voor kennisgeving 
aannemen

094 223760 16-3-2021 Bestuur Behoud 
Kemnade en Waalse 
water
Bestuur St Leven 
met de aarde

Afschrift e-mailbericht aan 
college over woningbouw Etten

Voor kennisgeving 
aannemen

095 221663 17-3-2021 College Memo In Balans prioriteiten 
voor 2021

Voor kennisgeving 
aannemen

096 22-3-2021 College uitnodiging bijeenkomst 
uitnodiging portefeuillehouder - 
werksessie bestuursopdracht 
WMO 7 april 2021

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

097 22-3-2021 Rooie Vrouwen 
Oude IJsselstreek

Reactie op aanstelling van de 
Wardt

Ter beslissing aan de 
raad

098 226637 22-3-2021 Raad van State voorlopige voorziening 
bestemmingsplan 
bedrijventerrein hofskamp - 
Oost lll Varsseveld

Voor kennisgeving 
aannemen

099 226631 23-3-2021 Raad van State beroep bestemmingsplan 
bedrijventerrein Hofskamp-Oost 
lll Varsseveld

Voor kennisgeving 
aannemen

100 226631 23-3-2021 Raad van State beroep bestemmingsplan 
bedrijventerrein Hofskamp-Oost 
lll Varsseveld stichting Natuur 
en Mileu Aalten e.a_

Voor kennisgeving 
aannemen

101 199809 23-3-2021 College Startnotitie Omgevingswet Doorgeleiden naar 
agendacommissie

102 203036 23-3-2021 College Visie op landschap, natuur en 
groene kernen

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

103 209603 23-3-2021 College Verordening leerlingenvervoer Doorgeleiden naar 
agendacommissie

104 23-3-2021 Wethouder Overduin verzoek tot verlenging 
ontheffing woonplaatsbeginsel

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

105 23-3-2021 College Ontwikkelingen BO 
transformatie Wmo

Doorgeleiden naar 
agendacommissie

106 23-3-2021 College Raadsinfobijeenkomst 22 april 
visie op wonen en zorg

Doorgeleiden naar 
agendacommissie
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-093-College-Memo-Jaarverslag-LerenWerkt-2019-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-093-College-Memo-Jaarverslag-LerenWerkt-2019-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-106-College-Raadsinfobijeenkomst-22-april-visie-op-wonen-en-zorg.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-106-College-Raadsinfobijeenkomst-22-april-visie-op-wonen-en-zorg.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-105-College-Ontwikkelingen-transformatie-bestuursopdracht-WMO.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-105-College-Ontwikkelingen-transformatie-bestuursopdracht-WMO.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-104-Wethouder-Overduin-verzoek-tot-verlenging-ontheffing-woonplaatsbeginsel.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-104-Wethouder-Overduin-verzoek-tot-verlenging-ontheffing-woonplaatsbeginsel.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-103-College-Verordening-leerlingenvervoer.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-102-College-Visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-102-College-Visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-101-College-Startnotitie-Omgevingswet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-100-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld-stichting-Natuur-en-Mileu-Aalten-e-a.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-100-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld-stichting-Natuur-en-Mileu-Aalten-e-a.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-100-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld-stichting-Natuur-en-Mileu-Aalten-e-a.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-099-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-099-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-099-Raad-van-State-beroep-bestemmingsplan-bedrijventerrein-Hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-098-Raad-van-State-voorlopige-voorziening-bestemmingsplan-bedrijventerrein-hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-098-Raad-van-State-voorlopige-voorziening-bestemmingsplan-bedrijventerrein-hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-098-Raad-van-State-voorlopige-voorziening-bestemmingsplan-bedrijventerrein-hofskamp-Oost-lll-Varsseveld.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-097-Rooie-Vrouwen-Oude-IJsselstreek-Reactie-op-aanstelling-van-de-Wardt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-097-Rooie-Vrouwen-Oude-IJsselstreek-Reactie-op-aanstelling-van-de-Wardt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-096-College-uitnodiging-bijeenkomst-uitnodiging-portefeuillehouder-werksessie-bestuursopdracht-WMO-7-april-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-096-College-uitnodiging-bijeenkomst-uitnodiging-portefeuillehouder-werksessie-bestuursopdracht-WMO-7-april-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-096-College-uitnodiging-bijeenkomst-uitnodiging-portefeuillehouder-werksessie-bestuursopdracht-WMO-7-april-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-095-College-Memo-In-Balans-prioriteiten-voor-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-095-College-Memo-In-Balans-prioriteiten-voor-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-094-Bestuur-Behoud-Kemnade-en-Waalse-Water-Woningen-in-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-094-Bestuur-Behoud-Kemnade-en-Waalse-Water-Woningen-in-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-092-8RHK-Ambassadeurs-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-arbeidsmarkt-maart-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-092-8RHK-Ambassadeurs-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-arbeidsmarkt-maart-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-091-VNG-ledenbrief-arbitrage-over-tekorten-jeugdzorg.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-091-VNG-ledenbrief-arbitrage-over-tekorten-jeugdzorg.pdf

