
 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2022 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 15 december 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) 
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) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) (vanaf 20.04 uur) 
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) 
Marco Bennink (Lokaal Belang) 

Secretaris: Ron Frerix 

Afwezig: Lucy Hugen - Thuis (Lokaal Belang), John Haverdil (wethouder) 

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: Lucy Hugen - Thuis (Lokaal 

Belang), John Haverdil (wethouder) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) is aanwezig 
vanaf 20.04 uur. 
 

 

0.2 Vaststelling agenda 
 

Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

1. Benoeming leden rekenkamercommissie 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De heer H.W.M. van Rooijen per 1 januari 2023 

te benoemen als lid van de rekenkamer-
commissie Oude IJsselstreek tot 1 januari 2027. 

2. Mevrouw H. Smits per 1 januari 2023 te 
benoemen als lid van de rekenkamercommissie 
Oude IJsselstreek 
tot 1 januari 2027 

 

 
Bij acclamatie (en met algemene stemmen) 
aangenomen. 
 
De heer Van Rooijen en mevrouw Smits leggen 
allebei de belofte af.  

 

2. Bijstelling kaders project flexwonen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De bijgestelde kaders voor het project 

Flexwonen, zoals beschreven in de bij dit 

voorstel gevoegde kadernotitie, vast te stellen; 

2. De door het college aangewezen zeven locaties 
voor Flexwonen te bekrachtigen. 

 
Het voorstel wordt met 17 stemmen voor (LB, CDA, 
PvdA, VVD, D66) en 7 stemmen tegen (DePB, 
PRO!, ADA) aangenomen. 
 
 
 
 
 
 

Toezegging wethouder Hiddinga: 
1. De gemeenteraad ontvangt het 

participatieplan van het college voor 
de projectontwikkelaars zodra dat 
gereed is. 

2. Zodra de rapporten m.b.t. flora en 
fauna van de ODA zijn ontvangen, 
worden deze aan de gemeenteraad 
aangeboden. 

3. Inzicht te verschaffen in de 
personele kosten die met het 
project flexwonen gemoeid zijn. 

4. Wanneer het budgetrecht van de 
gemeenteraad in het geding is, 
komt de wethouder hiermee naar 
de gemeenteraad. 
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5. De 2e periode van 15 jaar van de 
flexwoningen zal op een andere 
locatie plaatsvinden. 
 

3.  Integraal veiligheidsbeleid 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het integraal veiligheidsbeleid gemeente Oude 

IJsselstreek 2023-2026 vast te stellen. 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

Toezegging burgemeester Van Dijk: 
De raad wordt meegenomen en 
betrokken bij het thema veiligheid. 

4. Belastingverordeningen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De volgende belastingverordeningen vast te 

stellen: 

a. de verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2023; 

b. de verordening op de heffing en invordering van 

onroerende-zaakbelastingen 2023; 

c. de verordening op de heffing en invordering van 

riool- en waterzorgheffing 2023; 

d. de verordening op de heffing en invordering van 

leges 2023; 

e. de verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2023; 

f. de verordening op de heffing en invordering van 

marktgelden 2023; 

g. de verordening op de heffing en invordering van 

precariobelasting 2023; 

h. de verordening op de heffing en invordering van 

reinigingsrechten 2023; 

i. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting centrum Varsseveld 2023; 

j. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting Akkermansweide Terborg 

2023; 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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k. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting centrum Terborg 2023; 

l. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting Kerngebied Ulft 2023; 

m. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 

2023; 

n. de verordening op de heffing en invordering van 

reclamebelasting De Rieze Ulft 2023 

o. de verordening op de heffing en invordering van 
toeristenbelasting 2023. 

 

5. Wijziging raadsverordeningen (werkwijze van de 
raad) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De volgende raadsverordeningen vast te stellen: 
a. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad van Oude 
IJsselstreek 2023; 

b. De verordening op de raadscommissies van de 
gemeente Oude IJsselstreek 2023; 

c. De verordening op de ambtelijke bijstand en de 
fractieondersteuning 2023. 

 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

 

6. Wijzigingsbesluit inwerkingtreding 
Participatieverordening 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de inwerkingtreding van de 

Participatieverordening per 1 januari 2023. 
 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

 

7. Herstel verschrijving Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De verschrijving in artikel 2:71a lid 3 sub a van 

de Algemene Plaatselijke Verordening aan te 
passen van 1 januari 18:00 uur naar  
31 december 18:00 uur. 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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8A Actieve informatie -  

8B Externe vertegenwoordigingen Frank Aaldering informeert de gemeenteraad over 
de Euregioraadsvergadering van 24-11-2022. 

 

8C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 24 november tot en met 12 
december 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

 

8D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 
24 november 2022 
 

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 24 november 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

 

0.3 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  
 
 

0.4 Vragenuur 
 

-  

0.5 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.58 uur.  

 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 januari 2023, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


