
 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 24 november 2022, 20:00 uur in de  
DRU Conferentiezaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
Jan Bogerd (PRO!) 
Koen Dieker (DePB) 
Hans Duitshof (Lokaal Belang) 
Jeanette Elstak (CDA) 
Stephen Gijsbers (Lokaal Belang) 
Guido Hakvoort (CDA) 
Lucy Hugen - Thuis (Lokaal Belang) 
Barry Kock (Lokaal Belang) 
Richard de Lange (ADA) 
Sylvia van Londen – Schreuder (PvdA) 
Meike Lubbers (DePB) 
Willie Oort-Löwenthal (PvdA) 
Gülden Siner – Sir (PRO!), 
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang), 
Doke Tempels (PvdA) 
Camiel Vanderhoeven (D66) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
Gerrit Vossers (DePB) 
Herman Vreeman (DePB) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Luuk Wondergem (Lokaal Belang) 

Wethouders: Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 
John Haverdil (PvdA) 
Marco Bennink (Lokaal Belang) 

Secretaris: Ron Frerix 

Afwezig: Memet Tekinerdoğan (VVD), Ruben Driever (CDA) 

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

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

 

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


 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022 

 

 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening en mededelingen Afmelding van: Memet Tekinerdoğan (VVD) en  

Ruben Driever (CDA) 
 

 

0.2 Vaststelling agenda 
 

Agenda gewijzigd vastgesteld. 
Agendapunt 5. Vaststelling Verordening Bomen 
en landschap Oude IJsselstreek van de agenda 
afgevoerd. Opnieuw agenderen voor de 
raadscyclus van januari 2023. 
 

 

1. Herziening APV 2022 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente 

Oude IJsselstreek 2022 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de inwerkingtreding van de 

Algemene plaatselijke verordening 2022 vanaf 
30-12-2022. 

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

2. Evaluatie uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking en vervolgstappen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De evaluatie van het Uitnodigingskader lokale 

duurzame energieopwekking vaststellen zoals 
beschreven in hoofdstuk 1 t/m 3 van de bijlage. 

2. De tweede tranche zonnevelden definitief af te 
ronden door de gepauzeerde initiatieven af te 
wijzen. 

3. Om voorlopig nieuwe initiatieven voor duurzame 
energieopwekking als maatwerk in behandeling 
te nemen. 

 
Motie Duurzame zonne-energie ingediend door: 
DePB, PRO!, ADA 
 
 

 
 
Het voorstel wordt met 16 stemmen voor (LB, CDA, 
PvdA, VVD, D66) en 7 stemmen tegen (DePB, 
PRO!, ADA) aangenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie verworpen met 7 stemmen voor (DePB), 
PRO!, ADA) en 16 stemmen tegen (LB, CDA, 
PvdA, VVD, D66). 

 
 
Stemverklaring Frank Aaldering 
(Lokaal Belang) 
‘Ik heb geen moeite om het standpunt 
van mijn fractie uit te dragen en nu 
met deze verklaring te komen, dat is 
nu eenmaal een taak als fractie-
voorzitter. Dat ik klimaat-scepticus ben 
hoeft hier verder geen betoog en is u 
allen bekend. Maar geopolitieke 
ontwikkelingen nopen tot 
herbezinning. Na de oliecrisis in de 70 
er jaren hadden we al moeten weten 
dat afhankelijkheid van energie een 
verkeerde afslag was; de boemerang 
komt terug. Afhankelijkheid van 
derden is onwenselijk, maar tegen 
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welke prijs? De transitie moet worden 
versneld tot alternatieven zoals bijv. 
kernenergie en waterstof tot volle 
wasdom komen. Ik stem daarom in 
met dit voorstel, maar ik zal 
voorstellen t.a.v. zonnevelden en 
windmolens op z’n merites beoordelen 
waarbij ik keuzes zal maken die ik kan 
verantwoorden aan mezelf.’ 
 

3.  Bestemmingsplan Ingenieur Sassenstraat 20 Ulft 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld 

in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

2. De zienswijzennota met daarin de nota van 
wijzigingen en het gewijzigde bestemmingsplan 
“Ingenieur Sassenstraat 20, Ulft”, met 
identificatiecode NL.1509.BP000176-VA01, vast 
te stellen. 

 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

4. Bestemmingsplan Tulpstraat 6 Gendringen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld 

in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

2. Het bestemmingsplan “Gendringen, Tulpstraat 
6”, met identificatiecode NL.1509.BP000182- 
VA01, vast te stellen. 

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

  

5. Vaststelling Verordening Bomen en landschap  
Oude IJsselstreek 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Verordening Bomen en Landschap Oude 

IJsselstreek vast te stellen. 
 
 

 
Van de agenda afgevoerd. Opnieuw agenderen 
voor de raadscyclus van januari 2023. 
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6. Toetreding leden Achterhoek Board tot bestuur 
St. SmartHub 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit van het 

Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek om 
leden van de Achterhoek Board te laten 
toetreden tot het bestuur van de stichting 
Smarthub en geen nadere zienswijze in te 
dienen. 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

0.3 Actieve informatie Wethouder Bennink informeert de gemeenteraad 
over de situatie van basisschool De Plakkenberg in 
Silvolde. 

De commissie MO wordt door de 
wethouder nader geïnformeerd. 

0.4 Externe vertegenwoordigingen   

0.5 Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 20 oktober tot en met 23 
november 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

 

0.6 Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 
20 oktober 2022 en 31 oktober & 3 november 
2022 (begrotingsraad) 
 

De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergaderingen van 20 oktober 2022 en 
31 oktober & 3 november 2022 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

0.7 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  
 
 

0.8 Vragenuur 
 

  

0.9 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.50 uur.  
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 15 december 2022, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


