
Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 24 juni 2021

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 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)
Ton Menke (PvdA)
Heini Peters (PRO!)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Memet Tekinerdoğan (VVD)
Suzan Tuit (PRO!)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Ine Woudstra (D66)

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

Secretaris: Marijke Verstappen (gemeentesecretaris)
Afwezig: Gülden Siner-Sir (PvdA)

Richard de Lange (Fractie De Lange) 

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Mededeling: Overlijden oud-burgemeester Louis 

Peters.

Afmelding: Gülden Siner-Sir (PvdA), Richard de 
Lange (Fractie de Lange)

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld

0.3 Installatie fractieassistent

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos 
Sluiter rapporteert dat de geloofsbrieven van de door 
de fractie PRO! aangedragen fractieassistent zijn 
ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze 
voldoen aan de gestelde eisen. Geadviseerd wordt 
om toe te laten als fractieassistent:

Rouvroye-Verberne, E. (Esther) (m), wonende te 
Terborg 

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 
voorgedragen fractieassistent.

Esther Verberne legt de belofte af. Daarmee is de 
fractieassistent geïnstalleerd.

1 Jaarstukken 2020 en kaderbrief 
programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken Regio 
Achterhoek 2020;
2. In te stemmen met het toevoegen van het positief 
jaarresultaat € 183.000,- aan het   investeringsfonds 
en algemene reserve van de Regio Achterhoek;
3. Kennis te nemen van de Kaderbrief 
Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek.

Met algemene stemmen aangenomen  

2 Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek Met algemene stemmen aangenomen
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De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van programma 2 en 3 van de 
programmabegroting 2022 Regio Achterhoek;
2. In te stemmen met programma 1, 4 en verplichte 
paragrafen van de programmabegroting 2022 Regio 
Achterhoek;
3. Regio Achterhoek te verzoeken bandbreedte 
weerstandsratio op te nemen in plaats van een van 
te voren vastgesteld bedrag te hanteren;
4. Regio Achterhoek te verzoeken duidelijkheid te 
geven over voortzetting Regio Deal na 2022.

3 Ontwikkelkader DRU Industriepark

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

verkenningen op het DRU Industriepark; 
2. De kaders voor ontwikkeling op het DRU 

Industriepark vast te stellen waarbij wordt 
uitgegaan van een integrale circulaire 
(gebieds)benadering; 

3. In te stemmen met de gemeentelijke regierol 
gedurende de vervolgfase; 

4. De uitgangspunten voor opdrachtformulering aan 
de procesregisseur vast te stellen;

Het door de PvdA ingediende mondeling 
gewijzigde amendement Circulaire 
gebiedsontwikkelingen DRU-IP wordt met 
algemene stemmen aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen 

4 Bruidsschat Omgevingswet

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

Met algemene stemmen aangenomen

5 Principebesluit geselecteerde zonnevelden

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Zich positief uit te spreken over de locatie 

“Eikelenboomseweg” van de in het kader van 
de tweede tranche zonnevelden 
geselecteerde plannen;

2. Zich voorlopig niet uit te spreken over alle, 

Het door de fractie Lokaal Belang ingediende 
amendement Principebesluit geselecteerde 
zonnevelden wordt aangenomen met 15 stemmen 
voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA) en 8 stemmen 
tegen (PRO!, VVD, D66, Frank Aaldering)

Het geamendeerd voorstel wordt aangenomen 
met 16 stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, 

De door de fracties Lokaal Belang en 
PvdA ingediende motie 
Burgerparticipatie tijdens de 
energietransitie wordt met algemene 
stemmen aangenomen
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tijdens de 2e tranche ingediende, andere 
plannen groter dan 5ha. 

D66) en 7 stemmen tegen (PRO!, VVD, Frank 
Aaldering)

Stemverklaring
Frank Aaldering (Lokaal Belang): “De vorige keer 
gaf ik aan dat ik tegen zonnepanelen was vanwege 
de landbouwgrond. Nu moet ik natuurlijk wel 
zeggen dat het initiatief wat op de 
Eikelenboomseweg ontstaat dat bezwaar zou 
kunnen wegnemen. Blijft onverlet dat als ik zo 
meteen thuis kom en de lamp aan wil steken, ik 
geen moer heb aan die zonnepanelen zolang de 
opslag niet geregeld is. Vandaar dat ik tegen het 
amendement en tegen het raadsvoorstel ben. Ik 
ondersteun overigens wel motie, omdat 
samenspraak met onze inwoners natuurlijk altijd 
goed is.”

6 Ambitiedocument VANG-beleid (Van Afval naar 
Grondstof)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Ambitiedocument Van Afval naar Grondstof 

(VANG) vast te stellen.
 

Met algemene stemmen aangenomen

7 Voorkeursrecht op gronden Varsseveld-West

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Op grond van artikel 5 en de andere van 
toepassing zijnde artikelen van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) gronden in 
Varsseveld aan te wijzen als gronden waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van 
toepassing zijn. Het betreft gronden voor plangebied 
“Varsseveld-West” voor woningbouw, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende 

Met algemene stemmen aangenomen 
Erik Schieven (Lokaal Belang) heeft niet 
deelgenomen aan de beraadslaging en stemming
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kadastrale tekening en de daarbij behorende 
perceellijst;
2. De overige uitvoeringshandelingen als voorzien in 
de Wvg op te dragen aan burgemeester en 
wethouders.

8 Voorkeursrecht op gronden Varsseveld-Noord

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Op grond van artikel 5 en de andere van 
toepassing zijnde artikelen van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) gronden in 
Varsseveld aan te wijzen als gronden waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van 
toepassing zijn. Het betreft gronden voor plangebied 
“Varsseveld Noord” voor woningbouw, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kadastrale tekening en de daarbij behorende 
perceellijst;
2. De overige uitvoeringshandelingen als voorzien in 
de Wvg op te dragen aan burgemeester en 
wethouders.

Met algemene stemmen aangenomen (met dien 
verstande dat Erik Schieven (Lokaal Belang) 
geacht wordt niet te hebben meegestemd)

9 Jaarstukken en begroting 2022 Stadsbank (SON)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur 

van de Stadsbank Oost Nederland mee te geven, 
in te stemmen met de jaarrekening 2020, de 
begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, 
daarop geen zienswijze geven.

Met algemene stemmen aangenomen

10 Reclamebelasting

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Vast te stellen: 
a. de wijziging op de Verordening reclamebelasting 
bedrijventerrein Akkermansweide Terborg 2021; 
b. de wijziging op de Verordening reclamebelasting 
centrum Terborg 2021; 
c. de wijziging op de Verordening reclamebelasting 
centrum Varsseveld 2021.

Met algemene stemmen aangenomen
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11 Vastelling regionale bodemkwaliteitskaart en 
nota bodembeheer

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.  De regionale bodemkwaliteitskaart en de Nota 
bodembeheer vast te stellen en deze ter inzage te 
leggen.

Met algemene stemmen aangenomen

12 Beslissing op bezwaar tegen weigeren verzoek 
intrekken/vernietigen/opschorten BP Den Tol 
Netterden

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.  Het bezwaarschrift tegen  de weigering het 
bestemmingsplan Den Tol Netterden in te trekken/ te 
vernietigen/ op te schorten, conform het advies van 
de Commissie bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren

Met algemene stemmen aangenomen

13A Actieve informatie Wethouder Kock attendeert de gemeenteraad over 
de bijeenkomst over inclusie voor aanstaande 
woensdag 30 juni 2021.

13B Externe vertegenwoordigingen -

13C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 25 mei tot en met 21 juni 2021 
zoals opgenomen op de lijst ingekomen stukken 
wordt ongewijzigd vastgesteld

 
13D Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen De besluitenlijsten van de openbare 

raadsvergadering van 27 mei 2021 wordt 
ongewijzigd vastgesteld 

13E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  
13F Vragenuur -
0.4 Sluiting 23.00 uur

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

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