
Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 28 oktober 2021 in de DRU 
Conferentiezaal te Ulft

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2021

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)
John Haverdil (PvdA) 
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (ADA) 
Ton Menke (PvdA)
Heini Peters (PRO!)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang) afwezig vanaf 20.50 uur (agendapunt 4)
Gülden Siner-Sir (PRO!)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 
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)

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

Secretaris: Marijke Verstappen (gemeentesecretaris)
Afwezig: Memet Tekinerdoğan (VVD)

Guido Hakvoort (CDA)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Memet Tekinerdogan (VVD), Guido 

Hakvoort (CDA)

Mededeling: Erik Schieven (LB) zal bij agendapunt 
4 Startnotitie Woningbouwlocatie Varsseveld-West 
de zaal verlaten

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld

0.3 Installatie 4 fractieassistenten

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John 
Haverdil (voorzitter), Jeanette Elstak, Gerard 
Wildenbeest, rapporteert dat de geloofsbrieven van 
de door de fracties van ADA en PRO! aangedragen 
fractieassistenent zijn ontvangen en gelezen. Hieruit 
is gebleken dat deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Geadviseerd wordt om toe te laten als 
fractieassistent:
- Giel Graat, voorgedragen voor benoeming door 

ADA
- Jan Bogerd, voorgedragen voor benoeming door 

PRO!
- Roy Splithof, voorgedragen voor benoeming door 

PR
- Ronald Falke, voorgedragen voor benoeming 

door PRO!

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 
voorgedragen fractieassistenten

De volgende fractieassistent legt de eed af:
- Giel Graat, voorgedragen voor benoeming door 

ADA

De volgende fractieassistenten leggen de belofte 
af: 
- Jan Bogerd, voorgedragen voor benoeming 

door PRO!
- Roy Splithof, voorgedragen voor benoeming 

door PR
- Ronald Falke, voorgedragen voor benoeming 

door PRO!

Daarmee zijn de fractieassistenten geïnstalleerd.

0.4 Bekrachtiging geheimhouding documenten 
afrekening uittreding Oude IJsselstreek uit 
Laborijn

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De door het college opgelegde geheimhouding 

Met algemene stemmen aangenomen 
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op de documenten 1 tot en met 4 zoals 
beschreven in dit raadsvoorstel, op basis van 
artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en op grond 
van economische en financiële belangen van de 
gemeente (artikel 10 lid 2 sub b WOB) en het 
voorkomen van een onevenredige bevoordeling 
van de bij deze aangelegenheid betrokken 
rechtspersoon, in casu Laborijn (artikel 10 lid 2 
sub g WOB) te bekrachtigen.

1 Verordening vertrouwenscommissie

De gemeenteraad wordt door het raadspresidium 
voorgesteld:
1. De Verordening op de vertrouwenscommissie 

gemeente Oude IJsselstreek 2021 vast te stellen;
2. Een vertrouwenscommissie in te stellen die tot 

taak heeft de aanbeveling door de raad voor te 
bereiden in het kader van de 
herbenoemingsprocedure van de burgemeester;

3. Tot leden van de commissie te benoemen de 
volgende raadsleden:

- Marco Bennink, vanuit de fractie van Lokaal 
Belang, tevens voorzitter van de commissie;
- Jeanette Elstak, vanuit de fractie van het CDA;
- John Haverdil, vanuit de fractie van de PvdA, 
tevens plaatsvervangend voorzitter van de 
commissie;
- Gülden Siner-Sir, vanuit de fractie van PRO!;
- Rens Spijkers, vanuit de fractie van de VVD;
- Camiel Vanderhoeven, vanuit de fractie van D66;
- Richard de Lange, vanuit de fractie van het ADA;
4. Als adviseurs aan de commissie als bedoeld in 

de verordening toe te voegen: wethouder Bert 
Kuster en de gemeentesecretaris of diens eerste 
vervanger.

5. De griffier te benoemen als secretaris en 
adviseur van de vertrouwenscommissie.

Met algemene stemmen aangenomen

2 Startnotitie Cultuurnota 2022-2032 Met algemene stemmen aangenomen 
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De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie Cultuurnota 2022-2032 vast te 
stellen.

3 Visie Wonen en Zorg 55+

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De visie Wonen en Zorg 55+ vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen

4 Startnotitie Woningbouwlocatie Varsseveld-West

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De startnotitie Varsseveld West vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen 

5 Mandaat voor een bedrag per boekjaar voor het 
doen van aankopen plangebied Varsseveld-West

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.  Het college voor een bedrag van 2,5 miljoen euro 
per boekjaar te mandateren voor het doen van 
aankopen ten behoeve van de ontwikkeling van (een 
deel van) het plangebied “Varsseveld-West” in 
Varsseveld;
2.   De duur van het mandaat vast te stellen tot het 
eindigen van het voorkeursrecht in 2024.

Met algemene stemmen aangenomen

6A Actieve informatie Wethouder Janine Kock doet een mededeling over 
de aanstelling van een procesregisseur voor het 
DRU Industriepark.

6B Externe vertegenwoordigingen -

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 30 september tot en met 27 
oktober 2021 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld 

6D Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen De besluitenlijsten van de openbare 
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raadsvergadering van 30-9-2021 wordt 
ongewijzigd vastgesteld 

6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag De door de fracties PvdA, CDA en ADA ingediende 
motie ‘borstonderzoek’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen 

 

6F Vragenuur Gülden Siner-Sir (PRO!) stelt de volgende vragen:
1. Zou het college een inschatting kunnen maken 
van hoeveel kinderen dit in de gemeente Oude 
IJsselstreek, en of in onze regio betreft?
2. Aangezien onze gemeente een aantal 
gecertificeerde instellingen gemandateerd heeft 
voor de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen Ontvangen wij 
graag een overzicht per gecertificeerde instelling 
die onze gemeente gecontracteerd heeft;
3. Aangezien de door ons gecontracteerde 
gecertificeerde instellingen per definitie niet alleen 
voor onze gemeente werkzaam zijn en wij graag 
willen weten wat de attitude en de kwaliteit van de 
uitvoeringsmaatregelen in het kader van de 
kinderbeschermingsmaatregelen zijn, ontvangen wij 
ook graag de aantallen van de rest van Nederland 
waar deze gecontracteerde instellingen werkzaam 
zijn van de periode na het jaar 2015 én de periode 
tussen de jaren 2005-2014?
4. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van 
de lokale overheid en regio richting de 
gedupeerden?
5. Welke maatregelen zou het college in 
samenwerking met de regio kunnen nemen richting 
de gedupeerden om te werken aan herstel van 
gezinssituaties?
6. Welke maatregelen stelt het college voor in 
samenwerking met regio richting gedupeerden, 
zowel kinderen, als ouders?
7. Zijn er ook uithuisplaatsingen geweest in het 
zogenaamde “vrijwillig kader”?
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In heel Nederland zijn meer dan 70.000 kinderen 
geraakt en in toeslagenaffaire.
1. Is in beeld hoeveel kinderen dit in onze regio 
betreft, en in de gemeente oude ijsselstreek in het 
bijzonder, en of deze kinderen ook al dan niet hulp 
nodig hebben?
2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van 
de lokale overheid en regio richting deze kinderen?
3. Welke maatregelen zou het college, in 
samenwerking met de regio kunnen nemen om 
financieel gedupeerde kinderen te helpen?

De vragen worden beantwoord door wethouder 
Bert Kuster. 

0.5 Besluit tot het sluiten van de deuren

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De deuren te sluiten.

De deuren worden gesloten

Van het besloten gedeelte van deze vergadering is 
een aparte besloten besluitenlijst gemaakt

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

de griffier de voorzitter

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