Openbare besluitenlijst van de openbare digitale vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 25 februari 2021 via Pexip
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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Agendapunt

Besluit / Stemming

0.1

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Heini Peters (PRO!)

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld

0.3

Installatie fractieassistent

De gemeenteraad besluit tot toelating van de
voorgedragen fractieassistent.

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John
Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Elja
Versteeg rapporteert dat de geloofsbrieven van de
door de fractie VVD aangedragen fractieassistent zijn
ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze
voldoen aan de gestelde eisen. Geadviseerd wordt
om toe te laten als fractieassistent:

Joris ten Have legt de eed af. Daarmee is de
fractieassistent geïnstalleerd.

Ten Have, J.H.E. (Joris) (m), wonende te Varsselder.
1

Herziening Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek – 25e wijziging

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
van de samenwerkingsregeling, resulterend in de
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste
wijziging);
2. Het college toestemming te geven om in te
stemmen met de 25ste wijziging van de
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
2

Controleprotocol 2020 en Normenkader 2020
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1 Het Controleprotocol 2020 ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole vast te stellen;
2. Het Normenkader 2020 voor kennisgeving aan te
nemen.
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Met algemene stemmen aangenomen

Toezeggingen & moties

3

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG
De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld:
1. Het college toestemming te verlenen om
akkoord te gaan met de door de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
voorgestelde wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.
2. Het college te verzoeken (mede namens de
gemeenteraad) bij de VNOG de volgende
zienswijze in te dienen:

Het door de fracties Lokaal Belang, CDA, PRO!,
PvdA en D66 ingediende amendement ‘Wijziging
Gemeenschappelijke Regeling VNOG’ wordt
aangenomen met stemmen 20 stemmen voor (LB,
CDA, PRO!, PvdA, D66) en 4 stemmen tegen
(VVD)
Het voorstel wordt met algemene stemmen
geamendeerd aangenomen

“De raad van de Oude IJsselstreek dringt
erop aan, dat de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
met betrekking tot het overleg over de
specifiek voor vrijwilligers geldende
afspraken en voorwaarden direct overleg
voert met de vertegenwoordiging van de
vrijwilligers, zoals de Vakvereniging voor
Brandweer Vrijwilligers.”
4

VNOG Kadernota 2022-2025

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1 Kennis te nemen van de kadernota 2022 - 2025
VNOG;
2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien
tot een reactie op de kadernota 2022 – 2025.
5

Gebiedsvisie Gendringen
De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld:
1. De Gebiedsvisie Gendringen vast te stellen;
2. Een voorkeur uitspreken voor scenario 2: het
centrumlint

Het door de fractie Lokaal Belang, CDA en PRO!
ingediende amendement ‘Gebiedsvisie
Gendringen’ wordt aangenomen met stemmen
voor 17 (LB, CDA, PRO!, D66) en 7 stemmen tegen
(PvdA, VVD)
Het voorstel wordt met algemene stemmen
geamendeerd aangenomen
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6

Startnotitie herontwikkeling Wesenthorst

De voorzitter concludeert dat de agendacommissie
wordt verzocht om een moment te agenderen
waarop de raad/commissie wordt bijgepraat over de
ontwikkelingen in Gendringen (waaronder het
Posthuis)
Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie herontwikkeling Wesenthorst vast
te stellen.
7

Evaluatie Starterslening 2020

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de memo “Evaluatie
starterslening 2020”;
2. Het maximale bedrag voor het verwerven van een
nieuwe of bestaande koopwoning bij
startersleningen te verhogen van € 200.000,- naar
€ 225.000,-;
3. Het maximaal te lenen bedrag voor
startersleningen te verhogen van € 25.000,- naar
€ 35.000,-;
4. Een extra budget van € 500.000,- beschikbaar te
stellen voor het uitgeven van startersleningen;
5. De verordening ‘Starterslening Oude IJsselstreek
2021’ vast te stellen.
8

Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Met algemene stemmen aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Bijgaande zienswijze indienen op de
2. Uitgangspuntennota 2022 van de GGD
NOG.
9A

Actieve informatie

-

9B

Externe vertegenwoordigingen

-
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9C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

9D

Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen

9E
9F

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Vragenuur

0.4

Sluiting

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 22 januari tot en met 25
februari 2021 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld,
met die wijziging dat ingekomen stuk:
- 21-037 Memo exploitatie Frank
Daamengebouw wordt doorgeleid naar de
agendacommissie voor agendering in de
commissie AFE;
- 21-064 Prestatieafspraken OIJ-WonionWijWonen wordt doorgeleid naar de
agendacommissie voor agendering in de
commissie FL;
De besluitenlijsten van de openbare
raadsvergadering van 21 januari 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld
Jeanette Elstak (CDA) stelt vragen over de
reclame- en WOZ belasting voor ondernemers en
verenigingen met een eigen pand. “In deze
Coronatijd kan deze belasting bij voornoemde
personen een druppel zijn die de emmer doet
overlopen. Kan hier verlichting in aan worden
gebracht?” De vragen worden beantwoord door
wethouder Ria Ankersmit.
21.20 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 maart 2021
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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