
Openbare besluitenlijst van de digitale openbare (video) vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 16 en 21 april 2020

Openbare besluitenlijst (digitale) raadsvergadering 16 en 21 april 2020 

U kunt de vergadering live of achteraf 
volgen via de website van de 

gemeenteraad:

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

Aanwezig 16 en 21 april 2020
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester
Griffier: Marco Looman
Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang)

Marco Bennink (Lokaal Belang) 
Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD) 
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
Memet Tekinerdoğan (Fractie Tekinerdogan)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Jan Vesters (SP)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Ine Woudstra (D66)

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

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Ton Menke (PvdA)

Heini Peters (SP) – 16 april 2020

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen 16 april: afmelding van Ton Menke (PvdA) en Heini 

Peters (SP)

21 april: afmelding van Ton Menke (PvdA) 

0.2 Vaststellen agenda De voorzitter meldt dat aan de agenda wordt 
toegevoegd agendapunt 0.6 rondvraag. 
De agenda is gewijzigd vastgesteld.

0.3 Toelating en installatie Jan Vesters tot tijdelijk 
raadslid

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Jan Vesters als vervanger van Heini Peters voor een 
periode tot en met 19 mei 2020 toe te laten tot de 
gemeenteraad.

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos 
Sluiter rapporteert dat de geloofsbrieven van Jan 
Vesters zijn ontvangen en gelezen. Hieruit is 
gebleken dat deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Geadviseerd wordt om Jan Vesters als tijdelijk 
raadslid toe te laten.

De raad besluit Jan Vesters als vervanger van 
Heini Peters voor een periode tot en met 19 mei 
2020 toe te laten tot de gemeenteraad.

Jan Vesters legt de belofte af.

Van de orde 16 april 20.45 uur: de raadsvoorzitter meldt dat i.vm. 
technische problemen met de live streaming de 
vergadering wordt geschorst.

Van de orde 21 april De voorzitter heropent de raadsvergadering op 
dinsdag 21 april 2020 om 20.00 uur.

0.4 Benoemingsvoorstel wethouder 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw Marieke Overduin te benoemen als 
wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek met 
een tijdsbestedingsnorm van 0.6 fte; 

Bevindingen van de burgemeester inzake de 
integriteitstoets (risicoanalyse) kandidaat-
wethouders
De burgermeester, hoeder van de integriteit, 
concludeert dat op basis van de uitkomsten van 
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2. Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, de in lid 
1 genoemde persoon, voor de duur van één jaar 
ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap.

risicoanalyse integriteit, aangeleverde informatie 
(BKR-toets en Verklaring Omtrent het Gedrag) en 
op basis van de nu bekende feiten en in een 
persoonlijk gesprek afgelegde verklaringen er geen 
belemmeringen zijn om de aangedragen kandidaat 
als wethouder te benoemen.

Commissie geloofsbrieven
Volgens artikel 6 van het Reglement van orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van Oude IJsselstreek stelt de raad
een commissie in bestaande uit drie raadsleden. 
De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos 
Sluiter heeft de geloofsbrieven van Marieke 
Overduin onderzocht en in orde bevonden; 
gebleken is dat de voorgedragen wethouder aan 
alle in de Gemeentewet gestelde eisen voor 
benoeming voldoen.

Beslispunt 1 vraagt om geheime stemming.
Beslispunt 2 wordt met algemene stemmen 
aangenomen met inachtneming van de uitkomst 
van de geheime schriftelijke stemming. 

Instellen stembureau voor wethouder benoeming
De voorzitter meldt dat de stembriefjes voor de 
benoeming op woensdag 22 april tussen 17:00 en 
20:00 uur bij de griffie kunnen worden ingeleverd. 
Op afspraak kan inlevering tot 23 april 19:00 uur.

De raad besluit om geen stembureau in te stellen. 
Burgemeester en griffier fungeren als stembureau, 
deze zal donderdag 23 april 2020 rond 19:00 uur 
live worden gestreamd. 

De wethouder zal (bij benoeming) worden 
geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 23 
april 2020. 
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0.5 Benoeming en installatie Arend Kloosterman tot 
lid en voorzitter van de rekenkamercommissie

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De heer Arend Kloosterman uit Doetinchem met 
ingang van 1 april 2020 tot 16 maart 2022 te 
benoemen als lid/voorzitter van de 
rekenkamercommissie Oude IJsselstreek.

Het voorstel wordt bij acclamatie met algemene 
stemmen aangenomen.

Arend Kloosterman legt de eed af.

0.6 Vragenuur De voorzitter meldt dat dit agendapunt zal worden 
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
donderdag 23 april 2020.

0.7 Sluiting De vergadering wordt gesloten op dinsdag 21 april 
om 20:55 uur 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare digitale vergadering van28 mei 2020 

de griffier de voorzitter

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