
 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 20 oktober 2022 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 20 oktober 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) 
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) 
Gülden Siner – Sir (PRO!), 
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang), 
Memet Tekinerdoğan (VVD) 
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: Willie Oort-Löwenthal (PvdA)  

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

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

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening en mededelingen Afmelding van: Willie Oort-Löwenthal (PvdA) 

 
 

0.2 Vaststelling agenda 
 

Agenda ongewijzigd vastgesteld.  

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

Oude IJsselstreek 2022 vast te stellen. 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

Stemverklaring Herman Vreeman 
(DePB): Wij stemmen in met het 
voorstel, maar plaatsen wel een 
kanttekening bij de juridische 
houdbaarheid van artikel 6.3.4 lid 6. 
De ontvangen memo n.a.v. de door 
ons gestelde vragen heeft ons geleerd 
dat het vaststellen van een pgb tarief 
niet mag worden gedelegeerd aan het 
college en derhalve in de verordening 
de wijze van bepalen van de hoogte 
van het tarief dient te worden 
opgenomen. Dit artikel voldoet daar 
naar de mening van DePB niet aan. 
 

2. Invulling rekenkamercommissie Oude 
IJsselstreek 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een rekenkamercommissie Oude IJsselstreek in 

te stellen met drie externe leden, waaronder de 
voorzitter. 

2. De griffier te verzoeken de werving te starten 
voor twee externe leden van de 
rekenkamercommissie Oude IJsselstreek. 

3. Drie leden van de Auditcommissie, de voorzitter 
en de ambtelijk secretaris van de 
rekenkamercommissie te verzoeken de selectie 
voor twee externe leden van de rekenkamer- 
commissie te doen en daarover de commissie 
AFE te adviseren. 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
Gewijzigd voorstel na advies 
presidium 17-10-2022. De wijze van 
advies/klankbord door de 
gemeenteraad richting de 
rekenkamercommissie komt op een 
later moment terug. 
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4. Het budget van de rekenkamercommissie met 
ingang van 1 januari 2024 te bepalen op € 1,10 
per inwoner. 

5. In te trekken de ‘Verordening op de Rekenkamer 
2019’ onder gelijktijdige vaststelling van de 
‘Verordening op de Rekenkamer 2022’. 

 

3.  Bestemmingsplan Holserweg 12 Varsselder 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan Plan Holserweg 12 met 

IMRO-code NL.IMRO.1509.BP000185-VA01 vast 
te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen conform 
artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

4. Bestemmingsplan Buitengebied Entinkweg 3 en 
Sinderenseweg 52 Varsseveld en Sinderenseweg 
74 Sinderen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locatie 

Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 Varsseveld, 
Sinderenseweg 74 Sinderen”, met 
identificatiecode NL.1509.BP000191-VA01, 
ongewijzigd vast te stellen. Bij dit bestemmings-
plan is gebruik gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie van 26 juni 2019. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld 
in artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

  

5.  Derde begrotingswijziging Programmabegroting 
2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de derde 

begrotingswijziging van de Programmabegroting 
2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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2. De verhoging van de inwonersbijdrage van 
€ 22.241,- in de gemeentelijke begroting 2023 op 
te nemen. 

3. De GGD NOG per brief te informeren over het 
raadsbesluit om geen zienswijze in te dienen. 
 

6 Vergaderrooster gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het vergaderrooster 2023 vast te stellen. 

 

 
Het vergaderrooster 2023 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

7A Actieve informatie Wethouder Hiddinga geeft aan dat de invoering van 
de Omgevingswet wederom is uitgesteld. De 
ingangsdatum is nu beoogd op 1 juli 2023. De 
gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van 
de landelijke ontwikkelingen en de voorbereidingen 
van de gemeente op de inwerkingtreding van de 
wet.  

 

7B Externe vertegenwoordigingen   

7C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 29 september tot en met 19 
oktober 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

 

7D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 
29 september 2022 
 

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 29 september 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

7E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  
 
 
 
 

7F Vragenuur Ruben Driever (CDA) stelt een vraag over de 
verkeerssituatie rondom AH in Ulft. 
 

Wethouder Ankersmit zegt dat er een 
verkeerskundige analyse plaatsvindt 
van de beelden van de 
observatiecamera op basis waarvan 
wordt bekeken wat de mogelijkheden 
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zijn om deze verkeerssituatie samen 
met AH te verbeteren.  

0.3 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur.  

 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 november 2022, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


