
 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2022 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 30 juni 2022, 18.00 uur in de  

DRU Conferentiezaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
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) 
Willie Oort-Löwenthal (PvdA) 
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: Meike Lubbers (DePB), Gülden Siner – Sir (PRO!), Jan Bogerd (PRO!) 
 

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: Meike Lubbers (DePB), Gülden 

Siner – Sir (PRO!), Jan Bogerd (PRO!) 
 

0.2 Vaststellen agenda Agenda gewijzigd vastgesteld. 
Agendapunt 15, Gebiedsontwikkeling supermarkt 
Gendringen en agendapunt 10, Wijziging 
coördinatiebesluit Kloosterstraat 3 in Varsseveld 
worden naar voren gehaald.  
 

 
 
 

0.3 Debat over agendapunten 1, 2 en 3  
(spreektijden: maximaal 10 minuten)  
 

Klik hier voor de bijdrages van de fracties. 
 

Toezegging wethouder Ankersmit 
Na het zomerreces een 
werkbijeenkomst met de raad 
organiseren rondom alle opgaven in 
het vitaal buitengebied (incl. landelijk 
beleid stikstof).  
 
Toezegging wethouder Haverdil 
- Een werkbijeenkomst met de raad  

organiseren over alle aspecten 
van STOER. 

- In de begroting komt naar voren 
het ‘laaghangend fruit’ met 
betrekking tot de beleidsnotitie 
Toerisme & Recreatie.  

 
 

0.4 Besluitvorming over:   

1 Jaarstukken 2021 
De onafhankelijke accountant heeft een 
goedkeurende verklaring afgegeven over de 
jaarrekening 2021. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;  
2. Het positieve resultaat van € 2.461.050 als volgt 

te bestemmen: 
a. € 413.973 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve “Corona”  

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/30-juni/18:00
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b. € 100.000 toe te voegen aan de            
bestemmingsreserve “Onderzoek 
waterstofmogelijkheden”  

c. € 69.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve 
“Toekomstbestendigheid verenigingen”  

d. het resterend positief saldo van € 1.878.077 
toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

2 Eerste bestuursrapportage 2022 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen 

en de afwijking middels een begrotingswijziging 
te verwerken in de begroting 2022; 

2. Het investeringskrediet 'Fietspad Heelweg 
Oost/West' te verhogen met € 87.000;  

3. Het voorbereidingskrediet Varsseveld West met 
€ 85.000 uit te breiden.  

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

3 Voorjaarsnota 2023 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met het verwerken van de 

onvermijdelijke ontwikkelingen uit de 
Voorjaarsnota 2023 in de Programmabegroting 
2023-2026;  

2. Voor het overige de Voorjaarsnota 2023 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

Toezegging wethouder Bennink 
Over specifieke uitkeringen van het 
Rijk zegt de wethouder toe dat hierop 
wordt ingezet indien de gemeente 
hiervoor in aanmerking kan komen.   

4 Moties ingediend door: 
1. VVD, Lokaal Belang, DePB – verkeersveiligheid 

in de gemeente 
 

 
Motie met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

 2. ADA, VVD – Boeren als drager cultureel erfgoed Hoofdelijke stemming. 
Motie verworpen met 9 stemmen voor (ADA, VVD,  
DePB, CDA) en 13 stemmen tegen (Lokaal Belang, 
PvdA, D66) 
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 3. DePB - Landelijk beleid stikstof Hoofdelijke stemming. 
Motie verworpen met 9 stemmen voor (DePB, 
CDA, VVD, ADA) en 13 stemmen tegen (Lokaal 
Belang, PvdA, D66) 
 

Stemverklaring Rens Spijkers 
(VVD): 
Gelet op de beantwoording van de 
wethouder geeft hij aan dat zijn fractie 
dezelfde discussiepunten heeft en 
daarom geen mede-indiener van de 
motie is. De motie te lezen vanuit de 
huidige context en voor dit moment is 
het een goed signaal richting de 
provincie. 
 
Stemverklaring Jeanette Elstak 
(CDA) 
De fractie steunt de motie en heeft 
twee kanttekeningen besproken met 
de indiener van de motie.  
Het signaal dat de fractie af wil geven 
is duidelijk: we staan achter de boeren 
en agrariërs.  
 
Stemverklaring Frank Aaldering 
(Lokaal Belang) 
Alle voors en tegens van de motie zijn 
gehoord en er zitten veel 
tegenstrijdigheden in de motie. Hij 
benadrukt dat de tegenstem niet wil 
zeggen dat Lokaal Belang tegen de 
boeren is.   

5 Meerjarenprognose Grondexploitatie (MGP) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 

vast te stellen. 
2. Een aanvullend krediet van € 597.549 voor het 

Varsseveld Industrie Park en een aanvullend 
krediet van € 148.632 voor ’t Kuipje beschikbaar 
te stellen.  

 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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6 Bestemmingsplan Kleine en Grote Beer, 
Westendorp 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De ingekomen zienswijzen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk verklaren. 
2. De ingekomen zienswijzen overeenkomstig de 

voorstellen zoals opgenomen in de ‘Nota 
Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ te 
beantwoorden. 

3. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen, 
zoals opgenomen in de ‘Nota Zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen’. 

 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

 

7 Bestemmingsplan Kom Varsseveld, supermarkt 
Boterstraat 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld 

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

2. Over de ingekomen zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan “Kom Varsseveld, 
supermarkt Boterstraat” te beslissen 
overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen 
in de “Nota zienswijzen”; 

3. Het bestemmingsplan “Kom Varsseveld, 
supermarkt Boterstraat”, met identificatiecode 
NL.1509.BP000164-VA01, ongewijzigd vast te 
stellen. Bij dit bestemmingsplan is gebruik 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend 
aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
van 26 juni 2019. 

 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

8 Bestemmingsplan Buitengebied Oude 
IJsselstreek, locatie Hiddinkdijk 27A Heelweg 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 

6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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2. Het bestemmingsplan “Buitengebied Oude-
IJsselstreek, locatie Hiddinkdijk 27A, Heelweg” 
met identificatiecode IMRO.1509.BP000183-
VA01, vast te stellen. 

9 ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit) 2021 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de collegeverklaring ENSIA 

2021; 
2. Kennis te nemen van de auditrapportage ENSIA 

2021; 
3. De collegeverklaring tezamen met de 

auditrapportage vast te stellen ten behoeve van 
de verantwoording over informatieveiligheid. 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

10 Wijziging coördinatiebesluit Kloosterstraat 3 in 
Varsseveld 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Om het coördinatiebesluit aangaande 

Kloosterstraat 3 e.o. van 23 januari 2020 als 
volgt aan te vullen: 
In aanvulling op de op 23 januari 2020 
opgenomen besluiten, wordt de gemeentelijke 
coördinatieregeling ook van toepassing verklaard 
op het provinciale intrekkingsbesluit met 
betrekking tot eerder door de provincie aan het 
bedrijf verstrekte vergunningen. 

 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

11 Begroting GGD-Noord- en Oost-Gelderland 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Bijgaande zienswijze op de Begroting 2023 af te 

geven aan het Algemeen Bestuur van de GGD 
NOG. 

 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

12 Begroting Omgevingsdienst Achterhoek – ODA 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van 

de Omgevingsdienst Achterhoek. 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 
2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 

3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 
van de Omgevingsdienst Achterhoek. 

4. Om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur 
van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te 
geven in te stemmen met de jaarstukken 2020, 
de1e begrotingswijziging 2022 en de 
conceptbegroting 2023. 

5. De voorliggende stukken ter inzage te leggen. 
 

13 Begroting Stadsbank Oost Nederland (SON) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen zienswijze te geven op de Begroting 2023, 

en de meerjarenraming 2024 - 2026 van de 
Stadsbank Oost Nederland (SON). 

 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

14 Diverse benoemingen externe vertegen-
woordigingen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De in dit raadsvoorstel genoemde personen te 

benoemen in de desbetreffende functies. 
 

 
 
Bij acclamatie (en met algemene stemmen) 
aangenomen. 
 

 

15 Gebiedsontwikkeling supermarkt Gendringen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Een budget van € 620.000 beschikbaar te stellen 

ten behoeve van de sanering, archeologie en 
inrichting van de openbare ruimte, indien de 
gebiedsontwikkeling supermarkt Gendringen 
doorgaat. 

 

 
 
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 
stemmen tegen (DePB) aangenomen.  

  
Stemverklaring Frank Aaldering 
(Lokaal Belang): 
De agenderingsprocedure van het 
raadsvoorstel verdient geen 
schoonheidsprijs, maar het belang van 
het dorp telt en daarom stemt Lokaal 
Belang in het voorstel. 
 
Stemverklaring Camiel 
Vanderhoeven (D66): 
De agenderingsprocedure van het 
raadsvoorstel brengt met zich mee dat 
er onvoldoende informatie is om een 
zekere keuze te maken.  



 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2022 

Het belang van de inwoners in de 
gemeente staat echter voorop. Hij doet 
een dringende oproep aan het college 
om niet meer op deze manier een 
voorstel aan de raad aan te bieden.  

16A Actieve informatie   

16B Externe vertegenwoordigingen   

16C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 1 juni tot en met 29 juni 2022 
zoals opgenomen op de lijst ingekomen stukken 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

16D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 
2 juni 2022 

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 2 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

14E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  

14F Vragenuur -  

0.3  Sluiting De vergadering wordt gesloten om 00.15 uur.  

 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 september 2022, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


