
Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 28 november 2019 DRU Industriepark 
te Ulft.

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2019 

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 (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 (CDA)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Ine Woudstra (D66)

 Wethouders: Bert Kuster (Lokaal Belang)
Peter van de Wardt (CDA)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)

Secretaris: Bob Konings (loco secretaris)
Afwezig: Guido Hakvoort (CDA)

Heini Peters (SP)
Suzan Tuit (SP)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Ben Hiddinga (wethouder)
Marijke Verstappen (secretaris)
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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Guido Hakvoort (CDA), Heini Peters 

en Suzan Tuit (SP), Gerard Wildenbeest (LB), Ben 
Hiddinga (wethouder), Marijke Verstappen 
(gemeentesecretaris)

0.2 Vaststellen agenda Ton Menke (PdvA) doet een ordevoorstel namens 
alle fracties om agendapunt 4 (Visie op uitvoering 
Participatieweg) aan te houden tot de 
raadsvergadering van 12 december 2019 i.v.m. het 
voor deze vergadering geagendeerde aanverwante 
voorstel ‘Definitief besluit tot uittreding Laborijn’. 
Het ordevoorstel wordt aangenomen.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Startnotitie inzameling grof huishoudelijk afval 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Startnotitie Grof Huishoudelijk Afval vast te 
stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.

2 Voorbereidingsbesluit woningbouwplanning fase 
3

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt 
voorbereid ten behoeve van de uitvoering van fase 3 
van de beleidsnotitie Woningbouwplanning Oude 
IJsselstreek;
2.  De datum voor de inwerkingtreding voor het 
besluit te bepalen op 8 december 2019.

Met algemene stemmen aangenomen.

3 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
bouwplan Hoofdstraat 64 Terborg

Met algemene stemmen aangenomen.
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De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af 
te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor 
het afwijken van het bestemmingsplan.

4 Visie op uitvoering Participatiewet

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De visie op uitvoering Participatiewet vast te 
stellen.

Aangehouden tot de raadsvergadering van 12 
december 2019.

5 Deelname Gemeenschappelijke Regelingen in de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties

5a Laborijn

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Uit te spreken geen wensen en bedenkingen te 
hebben over de deelname/lidmaatschap van het 
openbaar lichaam Laborijn bij de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties.

Met algemene stemmen aangenomen.

5b Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Regio 
Achterhoek, Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers (ECAL)

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Uit te spreken geen wensen en bedenkingen te 
hebben over de deelname/lidmaatschap van de 
GR’s ODA, Regio Achterhoek en Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers bij de op te richten 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen.

Met algemene stemmen aangenomen.

5c Stadsbank Oost Nederland (SON)

De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Uit te spreken geen wensen en bedenkingen te 
hebben over de deelname/lidmaatschap van het 
openbaar lichaam Stadsbank Oost Nederland bij de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Met algemene stemmen aangenomen.
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Gemeentelijke Organisaties (SGO). 
2. Aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling(GR) Stadsbank Oost Nederland op 
beslispunt 1.

6A Actieve informatie Wethouder Janine Kock meldt dat zij is toegetreden 
tot het Algemeen Bestuur van de Achterhoekse 
Groene EnergieMaatschappij (AGEM).

6B Externe vertegenwoordigingen -  

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 27 september 2019 tot en met 
28 november 2019 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken, wordt conform voorstel 
vastgesteld.

6D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 26 september, 10 oktober, 17 oktober  en 7 
november 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Jos Sluiter (VVD) meldt ten aanzien van het verslag 
van de raadsvergadering van 26 september 2019 
dat de vragen van de VVD gesteld bij het vragenuur 
nog niet beantwoord zijn. Portefeuillehouder Otwin 
van Dijk zegt toe de vragen op korte termijn 
schriftelijk te beantwoorden. 

6E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -

6F Vragenuur Er worden vragen gesteld door Richard de Lange 
(VVD) betreffende de subsidierelatie met- en 
huisvesting van de Stichting Turks Sociaal Kultureel 
Centrum Gendringen. De vragen worden 
beantwoord door wethouder Peter van de Wardt.

Er worden vervolgvragen gesteld door Ton Menke 
(PvdA) met daarbij het verzoek aan de 
agendacommissie dit onderwerp te agenderen voor 
een volgende commissievergadering. De vragen 
worden beantwoord door wethouder Peter van de 
Wardt. 
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0.5 Sluiting 20.35 uur 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 12 december 2018
de griffier de voorzitter

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