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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen
0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Bestemmingsplan nieuwbouw Almende college 
Silvolde 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 
conform bijgevoegde ‘Nota zienswijzen 

bestemmingsplan Nieuwbouw Almende College 
Silvolde’ beantwoorden, ontvankelijk en deels 
gegrond te verklaren;
2. Het bestemmingsplan “Nieuwbouw Almende 
College Silvolde” met IMRO-code 
NL.IMRO.1509.BP000156-VA01 met inachtneming 
van de wijzigingen zoals beschreven in de Nota 
zienswijzen gewijzigd vast te stellen. Bij dit 
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een 
ondergrond welke is ontleend aan de GBKN versie 
van 1 mei 2018;
3. Geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 
6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
4. Het beeldkwaliteitplan locatie Isala College 
Silvolde vast te stellen en onderdeel doen zijn van 
de voor de gemeente Oude IJsselstreek vastgestelde 
Welstandsnota.

Lotte Pragt-Fles (CDA) neemt i.v.m. een 
dienstbetrekking bij Achterhoek VO geen deel aan 
de beraadslaging en de stemming.  

De raadsvoorzitter meldt dat er in afwijking van de 
normale procedure (RvO art. 19 lid 4) eerst de 
motie ‘Bestemmingsplan Nieuwbouw Almende 
College Silvolde’ in stemming zal worden gebracht.

Het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen 
voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, D66) en 3 
stemmen tegen (SP)

De door de fractie SP ingediende 
motie ‘Bestemmingsplan Nieuwbouw 
Almende College Silvolde’ wordt 
verworpen met 5 stemmen voor (SP, 
PvdA) en 16 stemmen tegen (Lokaal 
Belang, CDA, VVD, D66) (zie bijlage 
1)

Toezeggingen Wethouder Hiddinga:
1. In het coalitieprogramma is 
opgenomen dat er een langzame 
verkeersverbinding (fietspad) langs 
Silvolde moet komen. Alle 
inspanningen van het college zijn erop 
gericht om deze fietsverbinding te 
realiseren voor het in gebruik nemen 
van de school. Mocht het fietspad toch 
niet kunnen worden gerealiseerd, dan 
zal het college gepaste maatregelen 
treffen voor centrum van Silvolde om 
tot een goede afwikkeling te komen.
2. Het college zal nadenken over het 
procesvoorstel van John Haverdil 
(PvdA) om de raad bij ruimtelijke 
planvorming eerder in het proces te 
betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. ook het 
ontwerp bestemmingsplan aan de 
raad ter vaststelling voor te leggen. 

2 Concept veiligheidsstrategie en 
meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Met algemene stemmen aangenomen.
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1. In te stemmen met de concept veiligheidsstrategie 
Oost-Nederland 2019-2022;
2. In te stemmen met het ontwerp 
meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-
2022.

3 Controleprotocol en normenkader 2018, 
boardletter 2018 en financieel beleid.

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het Controleprotocol 2018 ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole vast te stellen;
2. Het Normenkader 2018 ter kennisgeving aan te 
nemen;
3. De Boardletter van de accountant ter 
kennisgeving aan te nemen;
4. De nota Reserves en voorzieningen en de nota 
weerstandsvermogen uit 2006 met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2018 in te trekken.

Lotte Pragt (CDA) neemt vanaf 20:50 uur weer deel 
aan de vergadering.

Met algemene stemmen aangenomen.

Heini Peters (SP) verzoekt om de 
controlemiddelen t.b.v. de uitgaven in 
het Sociaal Domein (tools) verder te 
bespreken in de commissie MO.

Wethouder Ben Hiddinga zegt toe de 
vragen van Heini Peters (SP) en Jos 
Sluiter (VVD) schriftelijk te 
beantwoorden

4 Regionaal Sportakkoord 2020-2030 Achterhoek 
in Beweging

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het regionaal beweeg- en sportakkoord 
Achterhoek in Beweging 2020-2030 vast te stellen;
2. De € 25.000 extra voor uitvoering van het 
regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in 
Beweging vanaf 2020 op te nemen in de begroting 
van het sociaal domein.

Met algemene stemmen aangenomen.

5 Verordening Sociaal Domein 2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De 'Verordening Sociaal Domein gemeente Oude 
IJsselstreek 2019' vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.  

6 Griffieformatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De griffier ruimte te bieden voor kwalitatieve en 
kwantitatieve uitbreiding van de griffietaken; 

Met algemene stemmen aangenomen.
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2. De formatie van de griffie, zoals in 2015 door de 
toenmalige werkgeversdelegatie vastgesteld op 3,19 
FTE, volledig in te vullen door de aanstelling van de 
beide raadsadviseurs te verruimen van 20/36 (0,56 
fte) naar 30/36 (0,83 fte);
3. Deze uitbreiding met terugwerkende kracht per 1 
januari 2019 te effectueren.

7 Vaststelling vergaderrooster gemeenteraad Oude 
IJsselstreek 2019-2020

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het vergaderrooster gemeenteraad Oude 
IJsselstreek 2019-2020 vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.

8 Benoeming afgevaardigden Euregio Gronau en 
Stichting Idinkbos en Paasberg

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Raadslid F.G.M. Aaldering voor te dragen als lid 
(AB +  Euregioraad) van de Euregio Enschede-
Gronau;
2. Raadslid G. Siner-Sir voor te dragen als lid (AB) 
van de Euregio Enschede-Gronau;
3. Raadslid J.W. Haverdil voor te dragen als 
vertegenwoordiger van Stichting Idinkbos en 
Paasberg.

Met algemene stemmen aangenomen.

9A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen

9B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen

Jos Sluiter (VVD) meldt dat er bij de afgelopen 
vergadering van de Achterhoek Raad een aantal 
moties en amendementen omtrent mobiliteit, 
bereikbaarheid en regionale samenwerking zijn 
ingediend. De fractie van de VVD heeft 
geconstateerd dat er door de coalitiepartijen 
verschillend over deze moties is gestemd. Hoe gaat 
het college deze zaken nu oppakken?
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De raadsvoorzitter meldt dat hij de vragen 
beschouwd als een opmerking. Binnen dit 
agendapunt is namelijk geen ruimte voor een 
uitgebreid debat. De voorzitter wijst de heer Sluiter 
op de mogelijkheid om dit in de agendacommissie 
in te brengen voor agendering. 

9C Ingekomen stukken Categorie B conform voorstel voor afhandeling in 
handen van het college gesteld;
Categorie C conform voorstel voor kennisgeving 
aangenomen;
Categorie D: voor kennisgeving aangenomen.

9D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijsten van de openbare 
raadsvergadering van 21 en 28 maart worden 
ongewijzigd vastgesteld.  

9E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag De door de fracties Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA, 
VVD en D66 ingediende motie ‘Bestuurlijke en 
financiële situatie VNOG’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen (zie bijlage 2)

9F Vragenuur -

0.5 Sluiting 21.47 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 22 mei 2019

de griffier de voorzitter

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

Onderwerp: Bestemmingsplan Nieuwbouw Almende College Silvolde 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Heini Peters (SP)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 25 april 2019,

Gelezen:

 Het bestemmingsplan Nieuwbouw Almende College;
 De ingediende zienswijzen op dit bestemmingsplan;
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Overwegende dat: 

 Diverse zienswijzen zijn ingediend, die betrekking hebben op regels die nageleefd moeten worden, om tot een goede invulling van het nieuw te 
bouwen schoolgebouw te komen;

Constaterende dat:

 Deze zienswijzen door het college met verwijzing naar diverse rapporten m.b.t. geluid, licht, natuurbeheer, verkeersafwikkeling ongegrond zijn 
verklaard;

 Niet al deze rapporten inzichtelijk zijn voor de raad, zoals het rapport omtrent lichtafstraling en omtrent verkeersontwikkeling;

Draagt het college op:

 Al de in de nota van zienswijzen genoemde rapporten aan de raad te doen toekomen cq. te ontsluiten in het RIS, alvorens de raad tot een gedegen 
besluitvorming kan overgaan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Heini Peters

SP
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Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Bestuurlijke en financiële situatie VNOG

Indiener(s): Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA, D66 en SP

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 25 april 2019

Kennis genomen van de moties: Doetinchem, Lochem, Heerde en Voorst.

Overwegende dat:
de raad van de Oude IJsselstreek onvoldoende en te laat geïnformeerd is over de zorgelijke, 
bestuurlijke en financiële situatie bij de VNOG;
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de voltallige gemeenteraad verbaasd en onthutst is over deze penibele situatie en zich zorgen maakt over de veiligheid en door deze situatie niet in staat is 
haar taak als controlerend orgaan uit te voeren;
de raad nauwer betrokken wil worden bij het bestuurlijk- en financieel inrichtingsproces. 

Van mening dat: 
in het kader van de veiligheid de problemen bij de VNOG snel opgelost dienen te worden;
het bestuur van de VNOG op korte termijn haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat geen nieuwe tekorten ontstaan;
de raad haar controlerende taak tijdig moet kunnen uitvoeren.

Draagt het college op: 
onze zorgen over te brengen en alles in het werk te stellen om tot een snelle oplossing te komen en daarmee de veiligheid te kunnen waarborgen;
al het mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat de tekorten voor 2019, maar ook de jaren erna, tot een minimum worden beperkt;
te bevorderen dat uitsluitend de meest noodzakelijke investeringen worden gedaan;
eerst de bedrijfsvoering bij de VNOG op orde krijgen, alvorens nieuwe ontwikkelingen/zaken verder op te gaan pakken (en middelen hiervoor aan te vragen);
om de raad structureel te informeren over de oplossingsrichting (businessplan en transitieplan) en zorg te dragen voor kwartaalrapportages uitgewerkt in 
dashboardinformatie zodat de raad snel weer in positie komt en haar controlerende taak kan uitvoeren;
de raad nauw en inhoudelijk te betrekken bij de discussies over het basisdienstverleningsniveau en de taken van de brandweer. 
zorg te dragen dat bovenstaande punten door het Algemeen Bestuur van de VNOG ingewilligd worden en wanneer dit niet het geval is er niet ingestemd zal 
worden met de Kadernota 2020-2023 door de gemeenteraad Oude IJsselstreek;
verzoekt het college deze motie onder de aandacht te brengen van de raden van de betrokken gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
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