
Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 29 september 2022, 20:00 uur in de 
DRU Conferentiezaal 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022

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)

Jan Bogerd (PRO!)
Koen Dieker (DePB)
Ruben Driever (CDA)
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)
Memet Tekinerdoğan (VVD)
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: Miranda Steentjes (Lokaal Belang), Doke Tempels (PvdA)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening en mededelingen Afmelding van: Miranda Steentjes (Lokaal Belang)

Doke Tempels (PvdA)

0.2 Vaststellen agenda Agenda gewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3: Gewijzigde verordening sociaal 
domein i.h.k.v. bestuursopdracht Wmo 
afgevoerd van de agenda.
Agenderen als hamerstuk voor de 
raadsvergadering van 20 oktober 2022. 

Wethouder Kock zegt toe de 
gewijzigde verordening juridisch te 
laten checken en hierover de raad te 
informeren. 

0.3 Installatie fractieassistenten
1. Beëdiging Kees Wijnberg (DePB)  
2. Toelating en beëdiging Morris van Dee (VVD) 

De raad besluit tot toelating van Morris van Dee 
(VVD) als fractieassistent.
Kees Wijnberg (DePB) en Morris van Dee (VVD) 
leggen de eed af. Daarmee zijn zij geïnstalleerd als 
fractieassistent. 

0.4 Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie 
Oude IJsselstreek
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De heer Arend Kloosterman met terugwerkende 

kracht vanaf 1 september 2022 tot 1 september 
2026 te herbenoemen als lid en voorzitter van de
rekenkamercommissie Oude IJsselstreek.

Bij acclamatie (en met algemene stemmen) 
aangenomen.
Arend Kloosterman legt de eed af. 

1. VANG-beleid (Van Afval naar Grondstof
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Beleidsplan VANG (Van Afval Naar 

Grondstof) 2022-2030 vast te stellen, waarin een 
uitbreiding van de personeelscapaciteit en de 
volgende maatregelen zijn opgenomen:

a. Met ingang van 1-1-2024 een tarief voor het   per 

Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 
stemmen tegen (VVD en ADA) aangenomen.

Stemverklaring Rens Spijkers 
(VVD): Blij met de ingeslagen weg 
maar betaling per lediging is niet de 
oplossing. Op de lange termijn is dit 
niet de weg en gaan we niet naar ons 
doel van 0%. Daarom de weg van de 
geleidelijkheid kiezen.
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keer aanbieden van restafval in te voeren;
b. Met ingang van 1-1-2024 de service voor 

grondstoffen te verhogen;
c. Voorlichting en educatie over nut en noodzaak van

afvalscheiding;
d. Toezicht en controle op het correct aanbieden van 

afval;
e. Afvalpreventie ter voorkoming van het ontstaan 

van afval;
f. Regie op het proces en samenwerking met de 

ketenpartners.
2. Geactualiseerde Afvalstoffenverordening 2022

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Afvalstoffenverordening Oude IJsselstreek 

2022, met hierin een nieuw artikel over kadavers 
van gezelschapsdieren en een overgangsartikel 
voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
vast te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen.

3. Gewijzigde verordening sociaal domein i.h.k.v. 
bestuursopdracht Wmo
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening Sociaal Domein gemeente Oude

IJsselstreek 2022 vast te stellen.

Afgevoerd van de agenda. Agenderen als 
hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 
oktober 2022.

Wethouder Kock zegt toe de 
gewijzigde verordening juridisch te 
laten checken en hierover de raad te 
informeren

4. Speelruimteplan Samen naar buiten in 
Oude IJsselstreek
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het speelruimteplan 'Samen naar buiten in Oude 

IJsselstreek' vast te stellen.
2. De financiële consequenties van dit 

speelruimteplan op te nemen in de begroting 
2023-2026.

Met algemene stemmen aangenomen.
 

5. Cultuurnota 2022-2032
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Cultuurnota 2022 – 2032 vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.  

6A Actieve informatie
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6B Externe vertegenwoordigingen
6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 

stukken
De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 1 juli tot en met 28 
september 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

6D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering
30 juni 2022

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 30 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
ingediend door:
1. D66, Lokaal Belang, PvdA, CDA, VVD, PRO! – 

Brede Welvaart in het Subsidiebeleid

2. D66, DePB, VVD – Tijdelijke woningen

3. PRO! – Inflatiecrisis - crisisfonds

Motie met algemene stemmen aangenomen.

Gewijzigde motie met algemene stemmen 
aangenomen.

Motie is aangehouden.

6F Vragenuur Richard de Lange (ADA) over de voorgenomen 
bouw van 48 woningen in Netterden.

Herman Vreeman (DePB) over de voorgenomen 
bouw van een antennekabel in Breedenbroek.

Wethouder Hiddinga zegt toe de 
commissie te informeren over de 
huidige situatie in Netterden.

0.5 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 00:00  uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2022,

de griffier, de voorzitter,

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