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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

0.2

Vaststellen agenda

Afmelding van: Frank Aaldering en Barry Kock (Lokaal
Belang), Gülden Siner-Sir (PvdA)
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

0.3

Actieve informatie

-

0.5

Debat over agendapunten 1, 2, 3 (en 4)

1

Jaarstukken 2020

Zie voor de bijdrages van de fracties: https://raad.oudeijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/01
-juli/18:00
Het door de fractie van Lokaal Belang ingediende
amendement budget Revitaliseringsfonds wordt met
algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt geamendeerd
voorgesteld:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen;
2. Décharge te verlenen aan B&W voor het
gevoerde beleid;
3. De volgende toevoegingen te doen aan de
bestemmingsreserves:
Voorstel resultaatbestemming 2020
49.000 storting bestemmingsreserve
“Omgevingswet”
44.000 storting bestemmingsreserve
“toekomstbestendigheid verenigingen”
De volgende bestemmingsreserve te vormen en
onderstaande bedragen te storten:
117.000 Vorming egalisatiereserve “afval”
30.000 Vorming bestemmingsreserve “Visie
Vitaal Platteland”
97.000 Vorming bestemmingsreserve
“Infrastructuur Almende”
40.000 Vorming bestemmingsreserve
“Organisatieontwikkeling”
437.000 Vorming bestemmingsreserve “Corona”;
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Het geamendeerde voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.

Toezeggingen & moties

Toezeggingen:
Wethouder Kuster zegt n.a.v. de
door de fractie PRO! ingediende
motie ‘aanpak jongerenwerk’ toe om
in de keten te onderzoeken wie
welke rol heeft, hoe ze hun rol zien
en hoe de samenwerking tot stand
gaat komen. Het college zal de
komende periode met alle betrokken
partijen spreken, waaronder
uiteraard ook de jongeren zelf. Er zal
ook naar andere gemeentes worden
gekeken. De commissie MO zal
geïnformeerd worden over de
aanpak en uitkomst.
Wethouder Kuster zegt n.a.v. de
motie ‘partijen met een
subsidierelatie ondersteunen in het
coronatijdperk’ (aangenomen d.d.
28-5-2020) en de op 1 juli door het
CDA ingediende motie ‘Kickstart
voor verenigingen en hun
onderkomens’ dat de tweede motie
binnen de ‘oude motie’ past en zegt

4. Het resterende positieve resultaat,
2.260.823, als volgt te verdelen:
 1.660.823 toe te voegen aan de algemene
reserve


toe om over dit onderwerp een
enquête uit te zetten - vooral gericht
op het opstarten - en de raad
hierover de te informeren. N.a.v
deze toezegging trekt het CDA de
motie ‘Kickstart voor verenigingen en
hun onderkomens’ in.

600.000 incidenteel toe te voegen aan het
budget Revitaliseringsfonds

Het onderwerp ‘paneuropees
museum/kunstcentrum’ zal worden
doorgeleid naar de
agendacommissie.
2

Eerste bestuursrapportage 2021

Met algemene stemmen aangenomen.

3

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te
stellen en de afwijking middels een
begrotingswijziging te verwerken in de
begroting 2021.
Voorjaarsnota 2022

4

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Voorjaarsnota 2022: “Verbindingen
Versterken” voor kennisgeving aan te nemen.
Moties

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad de
Voorjaarsnota 2022 voor kennisgeving heeft
aangenomen en het college daarbij richting heeft
meegegeven voor de verdere uitwerking.
Zie bijlage 1 voor het overzicht van de stemming over de
ingediende moties.

Sluiting:
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 september 2020,
de griffier
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de voorzitter

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

Bijlage 1: overzicht stemmingen moties

Indieners:
Lokaal Belang (8)
CDA (4)
PRO! (3)
PvdA (2)
VVD (3)
D66 (1)
De Lange(1)
Totaal (22):

MOTIE 1
Beheersing administratieve
organisatie en interne
beheersing
VVD, D66
VOOR
TEGEN
x
x
x
x
x
x
x
18
4

MOTIE
Verbod op oneigenlijk
lachgas gebruik en verkoop
in de openbare ruimte
CDA, Lokaal Belang
VOOR
VOOR
x
x
x
x
x
x

Aangenomen

Aangenomen

15

MOTIE
Kickstart voor
verenigingen en hun
onderkomens
CDA
TEGEN
TEGEN

MOTIE
Aanpak jongerenwerk
PRO
VOOR

TEGEN

15

Toezegging/opmerking:
Besluit:
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Ingetrokken

Ingetrokken

