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

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 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: Marco Bennink (Lokaal Belang) 

Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Ton Menke (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Richard de Lange (ADA) 
Heini Peters (PRO!)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PRO!)
Rens Spijkers (VVD) 
Memet Tekinerdogan (VVD)
Jos Sluiter (VVD)
Suzan Tuit (PRO!) – vanaf 22:00 uur
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)  
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)

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

Secretaris: Tweede locosecretaris André Putker
Afwezig: Frank Aaldering (Lokaal Belang)

Camiel Vanderhoeven (D66)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afwezig zijn: Frank Aaldering (Lokaal Belang), 

Camiel Vanderhoeven (D66), Gerrit Vossers 
(Lokaal Belang). Suzan Tuit (PRO!) komt mogelijk 
later nog.

0.2 Mededeling inzake aanbeveling herbenoeming 
burgemeester

Marco Bennink deelt als voorzitter van de 
vertrouwenscommissie mee dat de gemeenteraad 
heeft besloten om de commissaris van de Koning 
aan te bevelen de heer mr. O.E.T. (Otwin) van Dijk 
voor te dragen voor herbenoeming als 
burgemeester van Oude IJsselstreek.

0.3 Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

1 Toekomstbeeld: Visiedocument Landschapspark 
Oude IJssel

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het visiedocument Landschapspark Oude 

IJssel vast te stellen.

Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en één 
stem tegen (Erik Schieven, Lokaal Belang) 
aangenomen. 

Stemverklaring Erik Schieven: Erik Schieven neemt 
het Toekomstbeeld: Visiedocument 
Landschapspark Oude IJssel voor kennisgeving 
aan. 

Stemverklaring Erik Schieven:
“Deze visie begint met het woord 
‘dromen’ en daar gaat het natuurlijk 
over. Dromen over blauw goud. Nou, 
ik werk in de agrarische sector en ik 
droom weleens, en dat is ook weleens 
over goud, maar meestal is dat zwart 
goud. En dan moet u maar eens 
nadenken waar dat over gaat, maar 
zwart goud daar kun je wel geld aan 
verdienen. En blauw goud, dat vraag 
ik me wel af, of je daar wel geld aan 
kan verdienen. Voor mij is de visie te 
groot, te veel samen, geen financieel 
inzicht, geen 
ontwikkelingsprogramma’s, alleen 
gefocust op een bepaald deel van de 
gemeente. Central Park hoorde ik al, 
ik krijg er al ongeveer kippenvel van. 
Dus dromen stel ik persoonlijk niet 
vast, maar neem ik voor kennisgeving 
aan.”
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2 Beleid openbare verlichting 2022-2026

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De beleidsnotitie “Licht in de openbare 

ruimte” gemeente Oude IJsselstreek 2022 – 
2026 vast te stellen;

2. In te stemmen met een jaarlijkse investering 
van gemiddeld € 339.150,00 voor de 
komende 4 jaar;

3. In te stemmen met het onttrekken van de 
bijbehorende kapitaallasten aan het reguliere 
onderhoudsbudget.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 

3 Ontwikkelfonds energiecoöperaties

De gemeenteraad wordt voorgesteld
1. Deel te nemen aan het Ontwikkelfonds 

Energiecoöperaties voor coöperatieve 
duurzame energieopwekking.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 

De motie ‘Inzet energiecoach voor lage inkomens’ 
van Gülden Siner-Sir (PRO!) wordt aangehouden.

Wethouder Kock zegt toe een 
jaarlijkse update te geven over het 
ontwikkelfonds.

4 Nadeelcompensatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De verordening nadeelcompensatie Oude 

IJsselstreek 2022 vast te stellen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

Het amendement ‘Leges nadeelcompensatie’ van 
het CDA wordt met 5 stemmen voor (ADA en CDA) 
en 16 stemmen tegen (Lokaal Belang, PRO!, VVD, 
PvdA) verworpen.

5 Lokale Inclusieagenda

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de Lokale Inclusie 

Agenda 2022-2024.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

6 Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Bijgaande zienswijze op de 

Uitgangspuntennota 2023 te geven aan het 
Algemeen Bestuur van de GGD NOG.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen
Raadslid Suzan Tuit is vanaf 22:00 uur aanwezig.
Het amendement ‘Uitgangspuntennota GGD NOG 
2023’ van de VVD wordt met 4 stemmen voor 
(VVD, ADA) en 18 stemmen tegen (PvdA, PRO!, 
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Lokaal Belang, CDA) verworpen. 
7 Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Toestemming te verlenen om de 

gemeenschappelijke regeling aan te passen 
ten behoeve van de oprichting en deelname 
van de stichtingen risicobeheer 
veiligheidsregio en waarborgfonds 
veiligheidsregio's.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

8A Actieve informatie Wethouder Ankersmit informeert de raad over een 
nieuwsbrief en mogelijkheden van ZOOV.
Wethouder Ankersmit informeert de raad tevens 
over de kruising in Etten n.a.v. de gevaarlijke 
verkeerssituatie. 

Wethouder Kuster informeert de raad over de 
raadsmemo Inkomensondersteuning (ingekomen 
stuk 22-035)
Wethouder Kuster informeert de raad dat hij een 
tweede bijeenkomst heeft gehad met ouders die 
getroffen zijn door de toeslagenaffaire in deze 
gemeente. 

Wethouder Kock zegt toe de 
aangekondigde vragen (email 8-2-
2022) van Camiel Vanderhoeven 
(D66) inzake AGEM en faillissement 
Anode, schriftelijk te beantwoorden.

8B Externe vertegenwoordigingen -

8C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 19 januari tot en met 23 
februari 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

De heer Peters stelt een vraag over ingekomen 
stuk 22-033.
Wethouder Hiddinga beantwoordt de vraag van de 
heer Peters.

8D Vaststelling besluitenlijst vorige 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 20 januari 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.
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8E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -
8F Vragenuur Gülden Siner-Sir (PRO!) stelt een vraag 

inzake Wesenthorst.
Wethouder Hiddinga beantwoordt de vraag.

Heini Peters (PRO!) stelt een vraag inzake 
Vennebulten.
Wethouder Kock en wethouder Ankersmit 
beantwoorden de vraag.

0.4 Sluiting 22:45 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van _____________

de griffier de voorzitter

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