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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

Afmelding van Camiel Vanderhoeven, Miranda
Steentjes en Barry Kock
De voorzitter doet mededeling van het overlijden op
2-12-2021 van Chris Heitink (12-2-1955), voormalig
raadslid in de gemeente Wisch.

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld

1

Invoering reclamebelasting bedrijventerrein De
Rieze

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de invoering van
reclamebelasting op bedrijventerrein De
Rieze in Ulft.
2. De verordening reclamebelasting
bedrijventerrein De Rieze Ulft 2022 vast te
stellen.
Invoering reclamebelasting bedrijventerreinen
Varsseveld

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

2

3

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de invoering van
reclamebelasting op de huidige
bedrijventerreinen Hofskamp en toekomstige
aangrenzende bedrijventerreinen in Varsseveld.
2. De verordening reclamebelasting
bedrijventerreinen Varsseveld 2022 vast te
stellen.
Gemeentelijk Rioleringsplan
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het GRP uit 2017 te verlengen tot en met
uiterlijk 31 december 2023, of zoveel eerder
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Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

Toezeggingen & moties

4

als de Omgevingswet van kracht wordt, of
dat er een andere reden is om het GRP te
herzien.
Normenkader en controleprotocol 2021

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Controleprotocol 2021 ten behoeve van
de jaarrekeningcontrole vast te stellen.
2. Het Normenkader 2021 voor kennisgeving
aan te nemen.
5

Uitvoeringsprincipes bestuursopdracht
transformatie Wmo

6

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De uitvoeringsprincipes voor de
transformatie in de kijk op zorg en hulp voor
volwassenen vast te stellen.
Meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) 2021

7

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Meerjarenprognose grondexploitatie
(MPG) 2021 vast te stellen.
Transitievisie Warmte

8

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Transitievisie Warmte vast te stellen.
2. We doen een appèl op het Rijk voor meer
geld, sturing en duidelijkheid in de
warmtetransitie.
Participatiebeleid en Participatieverordening

9A

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Participatiebeleid vast te stellen.
2. De Participatieverordening vast te stellen.
Actieve informatie
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Het voorstel wordt met 21 stemmen voor en 1
stem tegen (Richard de Lange, ADA)
aangenomen

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen

Wethouder Kuster maakt gebruik van de actieve
informatie en doet een vooraankondiging voortgang
maatschappelijke banen.

De door de fractie PRO!, Lokaal
Belang en PvdA ingediende motie
‘Isoleren, isoleren, isoleren’ wordt met
algemene stemmen aangenomen.

Wethouder Ankersmit informeert de raad dat er een
memo komt n.a.v. de commissievergadering in
oktober inzake een ernstig ongeval op de N317.
Wethouder Kock geeft een toelichting op
ingekomen stukken 21-435abc.
9B

Externe vertegenwoordigingen

-

9C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

9D

Vaststelling besluitenlijst vorige
raadsvergadering

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 25 november tot en met 14
december 2021 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 25 november 2021 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

9E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

De fractie ADA en Lokaal Belang dienen de motie
‘Kilometerheffing’ in.
De motie wordt met 13 stemmen voor (ADA,
Lokaal Belang en PRO!) en 9 stemmen tegen
(PvdA, CDA en VVD) aangenomen.

9F

Vragenuur

Heini Peters (PRO!) stelt vragen over de
energierekening.
Wethouder Kuster beantwoordt de vragen van
meneer Peters.
Richard de Lange (ADA) stelt vragen over de
buurtauto en laadpalen.
Wethouder Ankersmit beantwoordt de vragen van
meneer De Lange.
Lotte Pragt-Fles (CDA) stelt vragen over de
toeslagenaffaire.
Wethouder Kuster beantwoordt de vragen van
mevrouw Pragt-Fles.
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Stukken 21-435abc worden
doorgeleiden naar agendacommissie,
evenals stukken 21-172ab: over de
afdoening heeft het college de raad
nog niet geïnformeerd.

0.3

Sluiting

23:13 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 20 januari 2022.
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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