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Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 24 september 2020, DRU 

Industriepark (theaterzaal) 

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (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)  
Ton Menke (PvdA) 
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 (PRO!) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang) 
Elja Versteeg (PRO!)   
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)  
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)  
Ine Woudstra (D66) 

 Wethouders: Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 
Marieke Overduin (CDA) 

Secretaris: Marijke Verstappen 

Afwezig: Marco Bennink (Lokaal Belang)  
Heini Peters (PRO!) 
Bert Kuster (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 van de vergadering en mededelingen Afmelding van Heini Peters (PRO!), Marco Bennink 

(Lokaal Belang) en Bert Kuster (wethouder) 
 
De raadsvoorzitter doet de volgende mededelingen: 

- Uittreding leden Peters, Versteeg, Tuit, uit 
SP fractie; oprichting fractie PRO!; 

- Tekinerdogan (zelfstandig raadslid) naar 
VVD fractie per 1 oktober 2020;  

- De wet ‘digitale toegankelijkheid’ vraagt om 
ondertiteling van de streaming van onze 
vergaderingen, want de vergadering moet 
voor iedere geïnteresseerde burger te 
volgen zijn, ook voor mensen met een 
auditieve beperking. Alle overheden dienen 
per 23 september 2020 aan deze wet te 
voldoen. Niet live, maar bij het terugkijken 
van deze vergadering zal er automatisch 
gegenereerde ondertiteling zijn. Het is een 
zelflerend systeem dat steeds betere 
resultaten zal laten zien. 

 

 

0.2 Installatie fractieassistenten 
 
De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos 
Sluiter rapporteert dat de geloofsbrieven van de door 
de fractie PRO! aangedragen fractieassistenten zijn 
ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze 
allen voldoen aan de gestelde eisen. Geadviseerd 
wordt om toe te laten als fractieassistenten: 
 

- De Leeuw, M.F.A.M. (Michèl) (m), wonende 
te Terborg 

- Van Aken, P.J.W.M. (Pascal) (m), wonende 
te Ulft 

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 

voorgedragen fractieassistenten.  
 
Diana van Schoorl en Pascal van Aken leggen de 
belofte af. Michel de Leeuw legt de eed af. 
Daarmee zijn de fractieassistenten geïnstalleerd. 
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- Van Schoorl, B.H.E. (Diana) (v), wonende te 
Ulft 

0.3 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

1 Algemene subsidieverordening 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. De Algemene subsidieverordening Oude 
IJsselstreek (ASV) vast te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 
 

 
 

2 Omgevingsvergunning en Verklaringen Van 
Geen Bedenkingen (VVGB’s) voor drie 
zonnevelden  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de 
zienswijzen zoals verwoord in de  
- Nota van beantwoording zienswijzen 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp omgevingsvergunning 
Zonnepark Havebos; 
- Nota van beantwoording zienswijzen 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp omgevingsvergunning 
Zonnepark Rafelder; 
- Nota van beantwoording zienswijzen 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp omgevingsvergunning 
Zonnepark Zonne-Wilg;  

2. De verklaringen van geen bedenkingen voor 
de drie zonnevelden gewijzigd vast te 
stellen, waarbij de termijn voor ontmanteling 
van de zonnevelden na de looptijd van de 
vergunning wordt verruimd van 2 naar 6 
maanden. 

Het voorstel is aangenomen met 17 stemmen voor 
(Lokaal Belang, CDA, PvdA, D66, Fractie 
Tekinerdogan) en 6 stemmen tegen (Frank 
Aaldering (LB), PRO!, VVD) 
 
Stemverklaring  
Frank Aaldering (Lokaal Belang): “Het was een 
goede discussie binnen onze fractie. Zowel ik heb 
mijn overige 9 fractieleden niet kunnen overtuigen 
van mijn standpunten, als dat zij mij niet hebben 
kunnen overtuigen van hun standpunten. Voor 
verdere argumenten kan ik mij vinden in de brief die 
de LTO vandaag over dit onderwerp heeft 
verstuurd.” 
 

 
 
 

3 Aangepast uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:   

Het voorstel is aangenomen met 18 stemmen voor 

(Lokaal Belang, CDA, PvdA, D66, fractie 
Tekinerdogan) en 5 stemmen tegen (PRO!, VVD) 
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1. Het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking 2020 vast te stellen; 

2. In te stemmen met het openen van de 
tweede tranche voor 30 ha zonnevelden op 1 
maart 2021. 

 

4 Vestigen uitsluitend recht afvalinzameling  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. om in de Afvalstoffenverordening Gemeente 
Oude IJsselstreek 2020 op te nemen dat 
een uitsluitend recht wordt verleend aan 
Buha BV, gevestigd in Doetinchem. Dit voor 
de huis-aan-huis-inzameling in de gemeente 
Oude IJsselstreek van huishoudelijke 
afvalstoffen (restafval, gft-afval en PMD), 
voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021; 

2. om in de Afvalstoffenverordening Gemeente 
Oude IJsselstreek 2020 op te nemen dat 
een uitsluitend recht wordt verleend aan 
Buha BV, gevestigd in Doetinchem, voor de 
inzameling in de gemeente Oude 
IJsselstreek van het met huishoudelijk afval 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (restafval, 
gft-afval en PMD) van bedrijven en scholen 
in de gemeente Oude IJsselstreek, die de 
verschuldigde heffingen voor het 
reinigingsrechten hebben voldaan, voor de 
periode 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021; 

3. om de Afvalstoffenverordening Gemeente 
Oude IJsselstreek 2020, inclusief toelichting, 
vast te stellen. 

 

Met algemene stemmen aangenomen.  

5 Actualisering verordening naamgeving en 
nummering (adressen) 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

Met algemene stemmen aangenomen.  
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1. De Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) 2008 in te trekken; 

2. De Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) 2020 vast te stellen; 

3. Dit besluit in werking te laten treden met 
ingang van de eerste dag na die van 
bekendmaking; 

6 Beslissing op bezwaar verzoek aanpassen 
bestemmingsplannen Varsseveld en niet uitkeren 
dwangsom  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het 
verzoek om aanpassing van de bestemmingsplannen 
Varsseveld en het niet uitbetalen van een 
dwangsom, conform het advies van de Commissie 
bezwaarschriften, ongegrond te verklaren met 
aanpassing van de motivatie. 

Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor 
(Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, D66, fractie 
Tekinerdogan) en 2 stemmen tegen (PRO!) 

 

7A Actieve informatie - 
 

 
 

7B Externe vertegenwoordigingen - 
 

  

7C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode 26 juni tot en met 24 september 
2020 zoals opgenomen op de lijst ingekomen 
stukken wordt gewijzigd vastgesteld, met die 

wijziging dat ingekomen stuk: 

 20-271: wordt doorgeleid naar de 
agendacommissie t.b.v. agendering in de 
commissie AFE; 

 0-280/281: wordt doorgeleid naar de 
agendacommissie t.bv. agendering in de 
commissie MO.  

 
 

 

7D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergadering van 25-6 en 2-7 2020 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
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7E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 

-   

7F Vragenuur 

 
Ton Menke (PvdA) stelt vragen over de 
vluchtelingen uit Moria (Griekenland). “Wat zijn de 
mogelijkheden van een significante bijdrage aan het 
vluchtelingen probleem. Samen met Wonion, en 
wellicht andere partners? Mogen we een maximale 
inspanning verwachten van het college en de 
gemeente, die inclusie hoog op de agenda heeft 
staan?” 
 
De vragen worden beantwoord door wethouder 
Marieke Overduin.  
 

 

0.5 Sluiting 21:35 uur  

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2020  
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


