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Openbare besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 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: Frank Aaldering (Lokaal Belang)

Marco Bennink (Lokaal Belang) 
Ruben Driever (CDA) 
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Ton Menke (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Richard de Lange (ADA) 
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PRO!)
Rens Spijkers (VVD) 
Memet Tekinerdogan (VVD)
Jos Sluiter (VVD)
Suzan Tuit (PRO!)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)  
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Camiel Vanderhoeven (D66)
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: Marijke Verstappen (gemeentesecretaris)
Afwezig: Lotte Pragt-Fles (CDA), Heini Peters (PRO!)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen  Afwezig: Lotte Pragt-Fles (CDA), Heini Peters 

(PRO!)
0.2 Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

John Haverdil (PvdA) kondigt een motie vreemd 
aan de orde van de dag aan.

0.3 Installatie fractieassistenten

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Jeanette Elstak en Gerard 
Wildenbeest rapporteert dat de geloofsbrieven van 
de door de fracties van VVD en D66 voorgedragen 
fractieassistenten zijn ontvangen en gelezen. Hieruit 
is gebleken dat deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Geadviseerd wordt om toe te laten als 
fractieassistenten:

- Willemsen, O.T. (Otto) (m), wonende te 
Netterden

- Buevink, L.A. (Luke) (m), wonende te 
Silvolde

- Van der Meer, A.P.F.M. (Angelique) (v), 
wonende te Varsselder

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 
voorgedragen fractieassistenten.

De volgende fractieassistent legt de eed af: 
- Otto Willemsen

Daarmee is de fractieassistent geïnstalleerd

De volgende fractieassistenten leggen de belofte 
af:

- Luke Buevink
- Angelique van der Meer

Daarmee zijn de fractieassistenten geïnstalleerd.

1 Wijziging verordening sociaal domein

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De Verordening Sociaal Domein Oude 

IJsselstreek 2022 vast te stellen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen.

Twee moties ingediend:
1. Motie Schenking ingediend 

door Ton Menke (PvdA), 
Gerard Wildenbeest (Lokaal 
Belang), Jeanette Elstak 
(CDA), Camiel Vanderhoeven 
(D66) en Gülden Siner-Sir 
(PRO!)

2. Motie Proefperiode 
Samenwonen ingediend door 
Ton Menke (PvdA), Gerard 
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Wildenbeest (Lokaal Belang), 
Jeanette Elstak (CDA) en 
Gülden Siner-Sir (PRO!)

Stemming:
1. Motie Schenking: met 22 

stemmen voor en 1 stem 
tegen (Richard de Lange, 
ADA) aangenomen

2. Motie Proefperiode 
Samenwonen: met 22 
stemmen voor en 1 stem 
tegen (Richard de Lange, 
ADA) aangenomen

Stemverklaring over de moties door 
Richard de Lange (ADA):
“Met de inhoud van beide moties ben 
ik het volmondig eens. Ik vind dat 
inderdaad schenkingen… geringe 
schenkingen en ook het samenwonen 
op de wijze zoals de motie verwoord 
zou moeten kunnen. Maar ik meen dat  
het in strijd is met de wet en daarom 
kan ik daar niet voor stemmen want ik 
ben voor de democratische 
rechtsstaat en meen dat de formele 
wetgeving in Den Haag nog altijd het 
hoogste woord heeft. Dank u.”

2 Delegatiebesluit Omgevingswet

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De te delegeren bevoegdheden voor het 

vaststellen van het omgevingsplan vast te 
stellen.

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt 

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen 
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met ingang van de dag waarop de Wet van 
23 maart 2016, houdende regels over het 
beschermen en benutten van de fysieke 
leefomgeving (Omgevingswet) in werking 
treedt.

3 Instemmingsrecht / bindend advies 
Omgevingswet

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De lijst van gevallen waarvoor het (bindend) 

advies van de gemeenteraad nodig is voor 
een buitenplanse omgevingsactiviteit, als 
bedoeld in artikel 16.15a onder b 
Omgevingswet vast te stellen.

2. De inwerkingtreding van de opgenomen ‘lijst 
met gevallen waarvoor het (bindend) advies 
van de gemeenteraad nodig is voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als 
bedoeld in artikel 16.15a onder b’ gelijk te 
stellen aan de datum inwerkingtreding van 
de Wet van 23 maart 2016, houdende regels 
over het beschermen en benutten van de 
fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 1 
stem tegen (Richard de Lange, ADA) 
aangenomen

4 1e wijziging op de Verordening Onroerende-
zaakbelastingen 2022

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening tot 1e wijziging van de 

Verordening Onroerende-zaakbelastingen 
2022 vast te stellen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen

5A Actieve informatie Wethouder Kock informeert de raad over de 
werkzaamheden bij de circulaire brug in Ulft.

5B Externe vertegenwoordigingen Richard de Lange (ADA) stelt een vraag over het 
stemgedrag van de gemeente tijdens een 
algemene ledenvergadering van de VNG, 
gehouden op 13 januari 2022.
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Wethouder Hiddinga beantwoordt de vraag van 
meneer De Lange.
Wethouder Kock neemt de suggestie van meneer 
De Lange mee.

5C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 15 december 2021 tot en met 
18 januari 2022 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

5D Vaststelling besluitenlijst vorige 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 16 december 2021 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

5E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 1. Motie Zelfbewoningsplicht
Indieners: Jaap Veldhorst (Lokaal Belang), 
Jeanette Elstak (CDA), John Haverdil (PvdA), 
Gülden Siner-Sir (PRO!)

Erik Schieven (Lokaal Belang) neemt niet deel aan 
de stemming over deze motie

2. Motie Aantasting Kwaliteiten Achterhoek
Indieners: John Haverdil (PvdA), Erik Schieven 
(Lokaal Belang), Richard de Lange (ADA)

Stemming:
1. Motie Zelfbewoningsplicht wordt met 

algemene stemmen aangenomen

De raadsvergadering wordt voor een kwartier 
geschorst. 

2. Motie Aantasting Kwaliteiten Achterhoek 
wordt met algemene stemmen 
aangenomen

Wethouder Hiddinga zegt toe Motie 
Zelfbewoningsplicht te ondersteunen 
en binnenkort een onderzoek te gaan 
starten. Hij zal de raad informeren 
over de uitkomsten van dit onderzoek.

5F Vragenuur Gülden Siner-Sir (PRO!) heeft zich aangemeld voor 
het vragenuur. Onderwerp:

- Overlast omgeving Isala/Laudis in 
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Silvolde

Portefeuilleouder Van Dijk beantwoordt de vraag 
van mevrouw Siner-Sir.

0.4 Sluiting 23:30 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 februari 2022.

de griffier de voorzitter

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