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Conferentiezaal te Ulft

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2021

U kunt de vergadering live of achteraf 
volgen via de website van de 

gemeenteraad:

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Aanwezig
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester
Griffier: Marco Looman
Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang)

Marco Bennink (Lokaal Belang) 
Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (ADA) 
Heini Peters (PRO!)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PRO!)
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Suzan Tuit (PRO!)
Camiel Vanderhoeven (D66)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)  
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 

 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)

Secretaris: Marijke Verstappen (gemeentesecretaris)
Afwezig: Jos Sluiter (VVD), Ton Menke (PvdA), Memet Tekinerdogan (VVD)

Lotte Pragt-Fles (CDA)
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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Jos Sluiter (VVD), Ton Menke 

(PvdA), Memet Tekinerdogan (VVD), Lotte Pragt 
(CDA)

Mededelingen: 
1. Gülden Siner-Sir heeft een overstap 

gemaakt van de fractie van de PvdA naar 
de fractie van PRO!

2. De fractie PRO! in nieuwe samenstelling 
heeft Gülden Siner-Sir aangewezen als 
fractievoorzitter en Suzan Tuit als haar 
plaatsvervanger.

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld

Richard de Lange (ADA) doet een ordevoorstel 
om agendapunt 5 (APV-wijziging) van de agenda af 
te voeren i.v.m. het ontbreken van de 
strafvereisten. 

Zie agendapunt 5

0.3 Installatie raadslid Camiel Vanderhoeven (D66)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Toe te laten als lid van de gemeenteraad: Camiel 
Vanderhoeven, wonende te Netterden

De geloofsbrievencommissie, bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Jeanette Elstak en Elja 
Versteeg rapporteert dat zij de bescheiden heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is 
dat Camiel Vanderhoeven aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De 
commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de 
gemeenteraad.

Met algemene stemmen aangenomen.
0.4 Installatie 7 fractieassistenten

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Jeanette Elstak, Elja Versteeg, 
rapporteert dat de geloofsbrieven van de door de 
fracties van ADA, Lokaal Belang, CDA en D66 
aangedragen fractieassistenent zijn ontvangen en 

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 
voorgedragen fractieassistenten

De volgende fractieassistenten leggen de eed af:
 Dirk Bastiaan de Jong
 Jos van Aalst
 Luuk Wondergem
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gelezen. Hieruit is gebleken dat deze voldoen aan de 
gestelde eisen. Geadviseerd wordt om toe te laten 
als fractieassistent:
- De Jong, D. (Dirk-Bastiaan) (m) wonende te Ulft
- Haller, F.B. (Freddy) (m) wonende te Ulft
- Van Aalst, J.B.A. (Jos) (m) wonende te Ulft
- Smelt, C.J.A. (Karen) (v) wonende te Silvolde
- Wondergem, L.R.J. (Luuk) (m) wonende te Ulft

Heesen, P. (Peter) (m) wonende te Ulft
- Gijbels, R.J.A. (Ruud) (m) wonende te Etten

De volgende fractieassistenten leggen de belofte 
af: 

 Freddy Haller 
 Karen Smelt
 Peter Heesen
 Ruud Gijbels 

Daarmee zijn de fractieassistenten geïnstalleerd.

0.5 Beëdiging raadsondersteuners Michelle Kleinheerenbrink en Patricia Visschers 
leggen de belofte af.

1 Evaluatie Achterhoekse samenwerking

De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 

vernieuwde samenwerking in de regio 
Achterhoek, inclusief reactie van de Board op de 
daarin gedane aanbevelingen.

2. De meerwaarde van de nieuwe samenwerking te 
onderschrijven.

3. Uit te spreken blij te zijn met de energie die dat 
heeft losgemaakt.

4. De reactie van de Achterhoek Board op de twaalf 
aanbevelingen uit het evaluatierapport over het 
algemeen te onderschrijven en als raad 
aanvullend aan de regio Achterhoek de volgende 
voorstellen te doen ter verbetering van de 
regionale samenwerking:

I. Aanbeveling 6 en 8 omtrent de rolvastheid en 
de rol van de organen in de samenwerking 
worden door de gemeenteraad herkend en wil 
de gemeenteraad extra benadrukken. Het is 
van belang te verduidelijken wie waarover 
besluiten neemt en op basis waarvan. 
II. Alle gremia in de samenwerking zijn 
geëvalueerd en daarop wordt door de Board 

Het door de fracties ADA, Lokaal Belang, PvdA, 
D66 en PRO! ingediende amendement wordt 
aangenomen met 18 stemmen voor (LB, PRO!, 
PvdA, VVD, D66, ADA) en 3 stemmen tegen (CDA)

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen 
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een reactie gegeven. Haar eigen rol komt in de 
aanbevelingen wel redelijk naar voren, maar 
niet in de reactie en actiepunten van de Board. 
De gemeenteraad adviseert de Board om ook 
naar haar eigen rol te kijken.  

5. De Achterhoek Board middels een brief – 
conform aangeleverd concept – te informeren.

6. Aan de concept-zienswijze een derde 
zienswijze toe te voegen, luidende:

III De gemeenteraad acht het raadzaam 
om in de initiërende fase van regionale 
beleidvorming, aan de thematafels, een 
inbreng vanuit de gemeenteraden 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het 
toegankelijk maken van de agenda, te 
behandelen voorstellen en overige 
stukken voor raadsleden en, 
desgevraagd, raadsleden, op hun 
verzoek, als toehoorder aan de 
thematafels toe te voegen.

2 Vaststellen bestemmingsplan “Kom 
Breedenbroek ’t Kuipje”

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan “Kom Breedenbroek, ’t 

Kuipje” met IMRO-code 
NL.IMRO.1509.BP000170-VA01 vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen conform 
artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

3. De exploitatiebegroting (samengevat in het 
kasstroomschema) behorende bij het 
bestemmingsplan “Kom Breedenbroek, ’t Kuipje” 
vast te stellen en daarmee het voor deze 
ontwikkeling benodigde krediet te voteren;

4. De op grond van artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de 
bijlage ‘Kasstroomschema ‘t Kuipje 
Breedenbroek’ en alle daarbij behorende en 

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 
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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 Beslissing over instemming Regionale Energie 
Strategie (RES) 1.0 Achterhoek

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de RES 1.0 

en het daarin opgenomen bod om 1,35 TWh 
opwekking van duurzame energie in de 
Achterhoek te realiseren in de periode tot 2030; 

2. Ten behoeve van de bijdrage van Oude 
IJsselstreek aan het onder 1 genoemde bod:

a. Blijvend medewerking te verlenen aan de 
bestaande en in aanbouw zijnde windmolens 
die bijdragen aan onze lokale gemeentelijke 
doelstellingen en deze aan te wijzen als 
bijdrage voor de RES-opgave voor 
windenergie;
b. Blijvend medewerking te verlenen aan de 
reeds vergunde en geselecteerde initiatieven 
voor grootschalig zon op land en deze aan te 
wijzen als bijdrage voor de RES-opgave voor 
zonne-energie;
c. Blijvend inspanning te leveren om de 
ontwikkeling van zon op dak in Oude 
IJsselstreek te faciliteren en te stimuleren;
d. Lokaal mede-eigenaarschap van 
initiatieven voor duurzame energie waar 
mogelijk te stimuleren; 

3. De RES 1.0 Achterhoek vast te stellen;
4. Instemmen om met de RES-gemeenten toe te 

werken naar een hernieuwd akkoord van 
Groenlo, waarin de opwekkingsopgave en de 
besparingsopgave met elkaar zijn verweven.

Het voorstel wordt aangekomen met 20 stemmen 
voor en 1 stem tegen (Frank Aaldering) 

Stemverklaringen:

Fractie PRO!
“Wij stemmen in met het raadsvoorstel maar zijn 
tegen beslispunt 2b.”

Frank Aaldering (Lokaal Belang)
“Het is geen verassing dat ik hier weer sta, ik sta nu  
eenmaal diametraal anders in deze discussie dan 
de meeste leden van deze raad. Ik stem in met 
punt 2a en punt 2b want deze beslissingen hebben 
we hier al democratisch genomen en daar zal ik 
niet aan tornen. Met de rest van het voorstel stem 
ik niet in.”

4 Kaderstelling integraal kindcentrum (IKC) Het voorstel wordt met algemene stemmen 
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Gendringen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De financiële en ruimtelijke kaders, zoals 

verwoord in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het 
Ambitiedocument IKC Gendringen d.d. 20210521 
vast te stellen, waarna gestart kan worden met 
de ontwerp- en realisatiefase.

2. Kennis te nemen van de ‘Overeenkomst 
Bouwheerschap IKC Gendringen’, met daarin de 
invulling van het bouwheerschap en de 
toekomstige eigendomsoverdracht aan stichting 
Essentius aan te gaan, onder de opschortende 
voorwaarde dat de gemeenteraad de financiële 
en ruimtelijke kaders uit het ambitiedocument 
vaststelt (beslispunt 1).

3. Kennis te nemen van de 
‘Samenwerkingsovereenkomst oprichting en 
exploitatie IKC Gendringen 2021’ waarin de 
duurzame samenwerking over inhoud, 
organisatie, exploitatie en beheer is geregeld, 
aan te gaan, onder de opschortende voorwaarde 
dat de gemeenteraad de financiële en ruimtelijke 
kaders uit het ambitiedocument vaststelt 
(beslispunt 1).

aangenomen

5 APV-wijziging

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In verband met de inwerking getreden 

Alcoholwet, de APV te wijzigen, waarbij in 
hoofdstuk 2 alle verwijzingen naar de Drank- en 
Horecawet worden gewijzigd naar "Alcoholwet".

2. Aanpassingen in de Wet aanpak Woonoverlast 
per 1 jan 2021 wordt voorgesteld de APV op 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 
151d Gemeentewet naar de nieuwe wetgeving 
aan te passen.

3. Actualiseren van de artikelen in de APV;

Het voorstel wordt aangehouden tot de volgende 
raadsvergadering op 28 oktober 2021
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  • Artikel 2.1a Vechten op openbare plaats
  • Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
  • Artikel 2:74 Openlijk drugsgebruik. 
  • Artikel 2:74a Verbod gebruik lachgas.

6 Benoeming externe vertegenwoordiging Euregio 
Rijn-Waal

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Raadslid Camiel Vanderhoeven te benoemen als 

lid van de Euregio Rijn-Waal.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

7A Actieve informatie -

7B Externe vertegenwoordigingen -

7C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 22 juni tot en met 29 
september 2021 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld 
met die wijziging dat:

1. Ingekomen stuk 21-310 College - Memo 't 
Isselt proces naar permanente bewoning 
wordt doorgeleidt naar de 
agendacommissie

7D Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergadering van 24 juni en 1 juli 2021 worden 
ongewijzigd vastgesteld 

7E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  

7F Vragenuur -

0.3 Sluiting 22:45 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2021
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de griffier de voorzitter

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