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Openbare besluitenlijst raadsvergadering 13-06-2019 en 4-7-2019 

 

 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen 13 juni: Afmelding van Mia Verwaaijen (LB), Jeanette 

Elstak (CDA), Janine Kock (wethouder) 
  

 

0.2 Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld 
 

 

0.3  Actieve informatie 
 
 

Wethouder Peter van de Wardt doet een mededeling ten 
aanzien van het besluit van het college van B&W om uit 
te treden uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
De raad ontvangt een afschrift van de mededeling van de 
portefeuillehouder.  
 
Na aanleiding van de actieve informatie van de 
wethouder verzoekt de gemeenteraad om een extra 
raadsvergadering in te plannen op maandagavond 3 juli 
met als onderwerp: 

1. Motie LB-CDA-SP-VVD-PvdA-D66 Voornemen 
instelling onderzoekscommissie Laborijn 
(Gemeente Oude IJsselstreek 21-2-2019) 

2. Rapport ‘De behandeling van klanten door 
Laborijn’ - Onderzoeksbureau Berenschot 

3. Collegebesluit 13 juli 2019 ‘Voornemen uittreding 
Gemeenschappelijke Regeling Laborijn’ 

 
Wethouder Ben Hiddinga doet een mededeling ten 
aanzien van de goedkeurende verklaring van de 
accountant.  
 

 

1 Algemene beschouwingen  Zie voor de bijdrages van de fracties: https://raad.oude-
ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/13-
juni/20:00 
 
 

 

2.1  Jaarrekening 2018 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

Met algemene stemmen aangenomen  

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/13-juni/20:00
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/13-juni/20:00
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/13-juni/20:00
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1.De jaarstukken 2018 vast te stellen; 
2. Décharge te verlenen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde 
beleid; 
3. Bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het 
voordeel uit de aankoop van het Frank Daamenpand 
van € 475.000 toe te voegen aan de reserve 
onderhoud gebouwen; 
4. Bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het 
voordeel uit het budget voor de 
rekenkamercommissie van € 19.000 toe te voegen 
aan de reserve uitgestelde raadsbesluiten; 
5.Het resterende positieve resultaat van € 2,25 mln 
toe te voegen aan de Algemene reserve. 

2.2 Eerste bestuursrapportage 2019 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:  

1. De 1e berap 2019 voor kennisgeving aan te 
nemen; 
2. In te stemmen met het samenvoegen van 
verschillende investeringskredieten naar één krediet 
voor de grondverwerving en één krediet voor de 
realisatie fietsverbinding Gendringen – Engbergen –
Sinderen met een omvang van € 360.000. Dit 
verloopt budgettair neutraal; 
3. In te stemmen met de administratieve 
begrotingswijziging. Dit verloopt budgettair neutraal. 

Met algemene stemmen aangenomen  
   

2.3 Voorjaarsnota 2020 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Voorjaarsnota 2020 ‘Op zoek naar balans’ voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Met algemene stemmen aangenomen  

2.4 Moties 
 

De door de fracties SP en D66 ingediende motie 
‘Kinderarmoede 12 tot 18 jaar’ wordt aangehouden. 
 
De raadsbreed ingediende motie ‘Onderzoek snelle 
fietsverbindingen’ wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
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De door de fracties Lokaal Belang, SP, PvdA en D66 
ingediende motie ‘Gemeenschappelijke Regelingen’ 
wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
De door de fracties PvdA, Lokaal Belang en D66 
ingediende motie ‘Stap voor stap naar een 
energieneutraal 2030’ wordt stemmen aangenomen met 
20 stemmen voor (LB, SP, PvdA, VVD, D66) en 5 tegen 
(CDA).  
 
De door de fractie VVD ingediende motie ‘SMART’ wordt 
aangehouden. 
 
De door de fractie VVD ingediende motie ‘Plan b’ wordt 
(gewijzigd) verworpen met 4 stemmen voor (VVD, D66) 
en 21 stemmen tegen (LB, CDA, SP, PvdA). 
 
De raadsbreed ingediende motie ‘tekorten Sociaal 
Domein’ wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 

0.4 Sluiting De vergadering wordt op 13 juni om 23.45 uur geschorst. 
 
De vergadering wordt op 4 juli om 22.25 uur gesloten. 

 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 september 2019. 
 
de griffier    de voorzitter 
 
 
M.B.J. Looman    O.E.T. van Dijk 
  

 



 
 

Motie ‘Kinderarmoede 12 tot 18 jaar’ 
 
Onderwerp: Kinderarmoede 12 tot 18 jaar 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Heini Peters (SP), Ine Woudstra (D66) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019. 
 
overwegende dat: 

1. 1 op 9 kinderen in Nederland groeien op in armoede volgens de CBS cijfers; 
2. Armoede grote gevolgen heeft op de gezondheid en welbevinden; 

  a. Chronische stress veroorzaakt; 
  b. De schoolprestaties afnemen af en draagt bij aan het ontstaan van probleemgedrag; 
  c. Achterstand en sociale uitsluiting ontstaat en kansarm zijn op de arbeidsmarkt; 
  d. Verscherping van de tweedeling in de samenleving; 

3. De landelijke overheid extra en structureel gelden beschikbaar heeft gesteld. (Kamerbrief 
staatsecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid, mevr. T van Arkel: ambities in 
kinderarmoede); 

4. De raad het als een ethische plicht beschouwt deze extragelden ook voor de bestrijding van 
kinderarmoede in te zetten; 

5. Er binnen de bestaande regelingen in onze gemeente, voor kinderen in de leeftijdsgroep 12 
tot 18 jaar er te weinig mogelijkheden om ouders financieel tegemoet te komen. 

 
verzoekt het college: 

a. Om deze extra gelden uit de kamerbrief van T. Van Ark te oormerken en beschikbaar te 
stellen voor de bestrijding van kinderarmoede; 

b. Om naast het kindpakket, voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar een kindpluspakket in 
de regelingen op te nemen omdat de kosten van deze kinderen voor ouders proportioneel 
hoger zijn. In de commissie MO van 19 juni 2019 heeft de SP hiervoor een aantal voorstellen 
gedaan. Het budget van dit kalenderjaar (2019) ook in dit kalenderjaar hiervoor aan te 
wenden. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Ondertekening: 
 
Heini Peters  Ine Woudstra 
(SP)   (D66) 



 

Motie  --Onderzoek snelle fietsverbindingen-- 

Op grond van artikel 29 reglement van Orde. 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,  

overwegende dat:  
 De door deze raad aangenomen motie van 8 november 2018 t.a.v. fietsroutes niet specifiek genoeg 

gericht is en meer duiding nodig heeft; 
 Goede mobiliteit één van de pijlers is voor een sterke economie; 
 De verkeersproblematiek rond de A12/A15/A18/N18 steeds groter wordt; 
 Het gebruik van de fiets sterk toe neemt; 
 De Provincie verantwoordelijk is voor regionale fietsverbindingen en snelle fietsverbindingen; 
 In het nieuwe coalitie akkoord 2019-2023 Samen voor Gelderland een paragraaf is opgenomen over 

regionale fietsverbindingen en snelfietspaden; 
 In het genoemde akkoord € 160 miljoen extra wordt geïnvesteerd in mobiliteit o.a. voor 

fietsverbindingen; 
 Provinciaal één en ander is uitgewerkt in het document “Kansen voor fietsen in Gelderland, Uitwerking 

Gelderse fietskoers”; 
 In de programma begroting 2020-2023 Achterhoek Ambassadeurs gesproken wordt over het 

inzichtelijk maken en prioriteren van de belangrijke regionale fietsverbindingen; 
 De Euregio Rhein-Waal streeft naar een snelle fietsverbinding tussen Emmerich, Doetinchem en 

Zevenaar;   
 Preventie op het gebied van gezondheid in de gemeente Oude IJsselstreek prioriteit heeft; 
 Beweging en dus ook fietsen, bijdraagt aan een betere gezondheid van onze inwoners. Zitten is het 

nieuwe roken; 
 

draagt het college op: 
 Via de thematafel Mobiliteit deze motie als speerpunt in te brengen en te bewerkstelligen dat in 

regionaal verband een onderzoek wordt opgestart naar de mogelijkheden van snelle 
fietsverbindingen, zoals o.a. Winterswijk- Aalten-Varsseveld - Doetinchem - Zevenaar (Hierbij mogelijk 
ook gebruik makend van verbindingen met buurgemeenten in Duitsland); 

 De raad op de hoogte te houden van de voortgang van dit onderzoek; 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Lokaal Belang    CDA     PvdA 

           

 

Ine Hofs     Ruben Driever    John Haverdil  

 

 

D66     SP     VVD 

           

 

Ine Woudstra    Heini Peters    Jos Sluiter 



                 
 

 
Motie 

 
Onderwerp: Voorjaarsnota – Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.  
 
Indiener(s):  Marco Bennink (Lokaal Belang), Heini Peters (SP), John Haverdil (PvdA), Ine 

  Woudstra (D66) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, 
 
Gelezen dat: 

1. de gemeenschappelijke regelingen (zoals VNOG, ODA en Laborijn) een aanzienlijke 
risicopost vormen in deze voorjaarsnota; 

2. de tekorten en kosten bij de GR-en fors oplopen;  
 
van mening dat: 

1. het signaal dat wordt afgegeven richting de GR-en om in eerste instantie zelf de tekorten op te 
lossen begrijpelijk is; 

2. afgevraagd dient te worden hoe reëel dat is, aangezien we afhankelijk zijn van het besluit van 
het Algemeen Bestuur en de beperkte invloed welke we hierop hebben; 

3. een reëler voorstel en stelt voor om de budgetten voor 2020 toe te kennen aan de GR-en en 
vanaf 2021 de budgetten terug te schroeven naar niveau 2019 incl. indexering;  

 
verzoekt het college: 

a. om in de concept begroting voor 2020 de gevraagde bijdrage aan de betreffende GR-en toe te 
kennen en vanaf 2021 de bijdrage terug te schroeven naar het niveau 2019 (inclusief 
indexering); 

b. de GR-en hierover vroegtijdig in kennis te stellen zodat zij ruim een jaar de tijd hebben om 
hierop te anticiperen en de keuzes die nodig zijn voor te bereiden; 

c. medestanders te zoeken bij andere gemeenten voor dit voorstel; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening: 
 
 
Marco Bennink Ine Woudstra  Heini Peters  John Haverdil 
(Lokaal Belang) (D66)   (SP)   (PvdA) 



 
 

 
Motie ‘Stap voor stap naar een energieneutraal 2030’ 

 
 
Onderwerp: Duurzaamheid 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s):  John Haverdil (PvdA), Erik Schieven (Lokaal Belang), Heini Peters (SP),  Ine 

  Woudstra (D66) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, 
 
gehoord: 
 - de bijdrage van Lokaal Belang tijdens de algemene beschouwingen, waarin Lokaal Belang de zorg 
uitsprak of het doel van het Akkoord van Groenlo, energieneutraal in 2030, gehaald zal worden; 
- in de daarop volgende commissievergadering dat ook andere fracties zich over bovenstaande 
zorgen maken; 
 
gelezen: 
- de ambities in het coalitieakkoord en het recent vastgestelde “uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking”; 
 
van mening dat: 

1. De zorg reëel is of de doelstelling: energieneutraal in 2030 gehaald zal worden binnen de 
kaders van het huidig vastgestelde beleid; 

2. Deze zorg niet alleen betrekking heeft op de gemeente Oude IJsselstreek, maar op alle 
ondertekenaars van het Akkoord van Groenlo; 

3. Zo snel mogelijk duidelijk moet worden wat er moet gebeuren om deze doelstelling alsnog te 
realiseren; 

 
draagt het college op om te onderzoeken: 

a. Waar we nu staan als gemeente Oude IJsselstreek en alle andere ondertekenaars van het 
akkoord van Groenlo met betrekking tot het halen van de doelstelling energieneutraal in 2030; 

b. Of de doelstelling: energieneutraal in 2030 gehaald zal worden binnen de kaders van het 
huidig vastgestelde beleid; 

c. Welke stappen er verder nog gezet moeten worden om de doelstellingen uit het Akkoord van 
Groenlo te halen; 

d. Hoe en wanneer deze stappen gezet moeten worden om de doelstellingen uit het Akkoord 
van Groenlo te halen; 

e. De resultaten van dit onderzoek voor maandag 14 oktober 2019 aan de raad terug te 
koppelen; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening: 
 
 
John Haverdil  Erik Schieven  Heini Peters  Ine Woudstra 
(PvdA)   (Lokaal Belang) (SP)   (D66) 

  



 

Motie “SMART werken” 
 
op grond van artikel 29 reglement van Orde.  
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,  

constaterende dat: 
 

1. We als gemeente Oude IJsselstreek de komende jaren voor een grote financiele 
opgave staan; 

2. Met name de tekorten in het sociaal domein zorgwekkend zijn met het oog op een 
structureel meerjarig sluitende begroting; 

3. Een aantal verschillende actuele beleidsnotities zoals de kwaliteitslag, 
bestuursopdracht en de subsidietender deels betrekking hebben dezelfde onderdelen 
van beleid; 

 

overwegende dat: 
 

1. Overlap en de huidige manier van formuleren in  de verschillende beleidsdoelen het 
voor de raad zeer lastig maakt per onderdeel goed te evaluaeren; 

2. We als raad graag in control willen zijn inzake evaluatie en sturing van betreffende 
beleidsnotities; 

3. SMART formuleren in kwalitatieve en kwantitatieve doelen kan bijdragen aan goede 
evaluatie en ‘doorselecteren’van beleid;  

4. Ook op andere beleidsterreinen verschillende beleidsnotities naar ons inzicht niet 
altijd voldoende SMART worden geformuleerd 

 

draagt het collega op: 
 

a. Om gelijktijdig met de ebgroting in een notitie; de verschillende beleidsdoelen uit de 
voorjaarsnota 2019 met betrekking tot programma 2; Een Leefbare Gemeente, te 
herformuleren volgens de SMART methode met financiele en qualitatieve doelen 

b. Om bij nieuwe beleidsnotities het formuleren van de betreffende beleidsdoelen te 
formuleren volgens de principes van de SMART methode. En daarbij naast de 
financiele doelen ook aandacht te besteden aan de kwalitatieve doelstellingen van 
beleid om de raad van meer input te kunnen voorzien bij evaluatie.  

 
 

en gaat over tot de orde van de dag 
 
R. de Lange 



 

 
Motie ‘Plan B 

 
 
Onderwerp: Plan B 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Richard de Lange (VVD) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, 
 
 
 constaterende dat:  
1. We in de gemeente Oude IJsselstreek per eind november 2018 naar aanleiding van tekorten in het 
sociaal domein een nieuwe weg zijn ingeslagen;  
2. De nieuw ingeslagen weg brede steun heeft binnen de raad, maar dat veel beleid is gebaseerd op 
pilots en de financiële gevolgen nog zeer onzeker zijn;  
3. De tekorten in het sociaal domein zonder verdere tegenslagen volgens de voorjaarsnota in 2023 
nog altijd afstevenen op een tekort van zo’n 1.2 miljoen per jaar;  
 
overwegende dat:  
1. De raad in control moet zijn inzake de financiële kaders, en niet kan wachten op de voorstellen van 
het college;  
2. Er geen Plan B is wanneer de beleidsdoelen niet worden gehaald, en we als raad een mogelijke 
escalatie niet willen afwachten;  
3. Nu prioriteiten aanbrengen in zeer moeilijke keuzes tot meer samenhang kan leiden. 
 
draagt het college op:  
a. Een set van alle mogelijke maatregelen te ontwikkelen waarbinnen we binnen de juridische kaders 
mogelijk zouden kunnen snijden;  
b. Een voorstel van prioritering aan te brengen met vermelding van bespaarpotentieel;  
c. Te zorgen dat de Gemeenteraad via de monitor continue inzicht heeft in het bespaarpotentieel en 
tijdig kan sturen waar nodig.  
d. Plan B alleen te gebruiken wanneer financiële doelstellingen van het besparingspotentieel 
opgenomen in de voorjaarsnota 2019 van het sociaal domein voor minder dan 75% wordt gehaald; 
e. De raad te betrekken in de keuzemogelijkheden; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening: 
 
 
Richard de Lange 

(VVD) 

 



 

Motie ‘Tekorten Sociaal Domein’ 

Onderwerp: Tekorten Sociaal Domein  

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.  

Indiener(s): Miranda Steentjes (Lokaal Belang), Heini Peters (SP), Ton Menke (PvdA), Richard de 

Lange (VVD), Ine Woudstra (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, 

gelezen: de motie ‘Tekorten Sociaal Domein’ van de gemeenteraad van de gemeente Montferland 

(d.d. 13-6-2019) 

constaterende dat: 

1. Het Rijk gemeenten nu minder geld geeft door het trap op- trap af systeem; 

2. Het Rijk onlangs de eigen bijdrage WMO heeft aangepast naar een abonnementstarief zonder 

hierbij de gemeenten te compenseren voor de hierdoor toegenomen vraag; 

3. De Tweede Kamer onlangs unaniem een motie aannam waarin het kabinet wordt opgedragen 

“in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen” als blijkt dat het abonnementstarief 

leidt tot knelpunten in de uitvoering; 

4. Oude IJsselstreek net als bijna alle andere gemeenten een flink tekort heeft op het sociaal 

domein; 

overwegende dat: 

1. In Oude IJsselstreek er hard wordt gewerkt om de transformatie en decentralisatie op termijn 

succesvol afgerond te krijgen zodat er goede zorg dicht bij de burger beschikbaar blijft voor 

onze inwoners; 

2. De mogelijkheden van gemeenten om voorzieningen van inwoners af te bouwen beperkt zijn, 

gezien de recente jurisprudentie over de succesvolle bezwaren van inwoners over het 

afbouwen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp; 

3. Nagenoeg alle gemeenten een flink tekort hebben, waardoor de conclusie getrokken kan 

worden dat het tempo van de bezuinigingen te ambitieus is ingeschat;  

4. Sommige gemeenten, waaronder Oude IJsselstreek, extra geraakt worden omdat onze 

inwoners meer dan gemiddeld een beroep moeten doen op de regelingen van het sociale 

domein en in de verdeling van de middelen hier geen rekening mee gehouden wordt; 

5. Oude IJsselstreek forse bezuinigingen in het sociale domein heeft doorgevoerd en nog aan 

het invoeren is om de financiële gevolgen te beperken en dat dit zeer forse consequenties 

heeft voor kwetsbare inwoners en de innovatie in het sociale domein; 

vraagt het Rijk: 

a. Om tijdelijk meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten om de transformatie succesvol 

te kunnen afronden en daarbij geen criterium te stellen dat het moet gaan om een meerjarig 

tekort; 

 

 



 

draagt de Griffie op: 

a. Een afschrift van deze motie te sturen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(dhr. Hugo de Jonge); 

b. Een afschrift van deze motie te sturen aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal; 

c. Deze motie te delen met de gemeenten in de regio Achterhoek, Liemers en Noord Oost 

Gelderland (Veluwe) met de vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en 

daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de regio; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

w.g. 

Miranda Steentjes   Guido Hakvoort   Heini Peters 

(Fractie Lokaal Belang)   (Fractie CDA)   (Fractie SP) 

  

Ton Menke    Richard de Lange  Ine Woudstra 

(Fractie PvdA)    (Fractie VVD)   (Fractie D66) 
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