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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Ine Woudstra (D66)

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Frans 
Postma, raadslid in de gemeente Gendringen in de 
periode 1984-1994.

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Beleidsnota Recreatie en toerisme

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 
vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de bijlagen 1 en 2

De raad besluit het voorstel terug te sturen naar het 
college en de besluitvorming aan te houden tot 
nieuwe agendering door agendacommissie.

2 Mandaat voor een bedrag per boekjaar voor het 
doen van aankopen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het college (tijdelijk) voor een bedrag per jaar te 
mandateren voor het doen aankopen ten behoeve 
van het ontwikkelen van bedrijventerrein in 
Varsseveld;
2. Daarvoor een bedrag van 2 miljoen euro per 
boekjaar (2019 en 2020) beschikbaar te 

stellen;
3. De duur van het mandaat vast te stellen tot het 
eindigen van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht 
gemeenten).

Met algemene stemmen aangenomen.

3 Wegenbeleidsplan

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het beleidsplan Wegen 2019 – 
2023;
2. Voor het groot onderhoud aan de wegen jaarlijks 
een budget van € 1.580.000 op de begroting te 
reserveren;
3. Voor vervangingen van wegen (reconstructies) 

Met algemene stemmen aangenomen.
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jaarlijks een investeringsbudget te reserveren;
4. Kwaliteitsambitie Basis ook voor de komende 
beleidsperiode te hanteren.

4 Tussentijdse evaluatie VANG (Van Afval Naar 
Grondstof)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie 
VANG 2016-2020 (het beleidsplan en 

uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof 
2016-2020).

Met algemene stemmen aangenomen. Toezeggingen Wethouder Kock:
1. In september 2019 wordt de raad 
geïnformeerd over de uitkomsten van 
het gesprek met BUHA over de 
milieustraat. 
2. Het kostenoverzicht zal naar de 
gemeenteraad worden gestuurd.

5 Overname aandelen AGEM Gemeentelijke 
Energie BV

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit om 
als Achterhoekse gemeenten de aandelen van 
AGEM Gemeentelijke Energie B.V. over te nemen 
van de Coöperatie AGEM.
2.Geen wensen en bedenkingen naar voren te 
brengen voor wat betreft de overname van de 
aandelen in de AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 
van de Coöperatie AGEM naar de gemeente.

Met algemene stemmen aangenomen.

6 Onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg 
(Heelweg)

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het onttrekken van een 
gedeelte van de Koolweg in Heelweg aan het 
openbaar verkeer, betreffende het weggedeelte 
tussen Spiekersweg en N18, kadastraal bekend 
gemeente Varsseveld, sectie H, 3156.

Met algemene stemmen aangenomen.

7 Suppletie-uitkering bommenregeling met 
betrekking tot explosieven Huis Landfort

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Opnieuw een suppletie-uitkering aan te vragen bij 
het Rijk voor Huis Landfort, op basis van de 

Met algemene stemmen aangenomen.

Met die toevoeging dat wordt uitgegaan van het 
dictum “Opnieuw een suppletie-uitkering aan te 
vragen bij het Rijk voor Huis Landfort, op basis van 
de werkelijke kosten groot € 296.517,48 excl. 
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werkelijke kosten groot € 296.517,48 excl. BTW. BTW.”
8A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 

aangenomen
Peter van de Wardt meldt n.a.v. 
ingekomen brief van de fractie PvdA 
‘Uitspraak portefeuillehouder 
Radenbijeenkomst Laborijn en 
procedurevoorstellen’ dat het college 
de raad heeft meegenomen in de te 
nemen stappen in het grip krijgen op 
de kosten in het sociaal domein. In de 
afgelopen commissie MO is 
gesproken over het extra 
ondersteunen van mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hiervoor zal een pilot worden 
opgestart. Tijdens de afgelopen 
radenbijeenkomst Laborijn zijn hier 
vragen over gesteld en is gemeld dat 
de raad hier een positief besluit over 
heeft genomen. Dit is echter uitvoering 
en dus een college bevoegdheid. 

Na aanleiding van vervolgvragen van 
Heini  Peters (SP) over de kosten, 
meldt wethouder Van der Wardt dat 
alle onderzoeken/pilots in de 
commissie MO zullen worden 
toegelicht, o.a. over de kosten en 
opbrengsten. Het project zal starten in 
mei 2019.

Na aanleiding van vervolgvragen van 
Ton Menke (PvdA) over de financiën 
en de rol van de raad meldt wethouder 
Van der Wardt dat in de volgende 
commissie MO een toelichting zal 
worden gegeven op deze pilot, 
inclusief de kosten en de 
verantwoordelijkheden. De uitvoering 
van de pilot past binnen de plannen. 
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Wethouder Bert Kuster meldt dat er 
een vandaag een afschrift van de brief 
van de Achterhoekse gemeenten aan 
de GS van de provincie Gelderland 
naar de raad is gestuurd n.a.v. de 
uitwerking van de motie ‘tekorten 
jeugdzorg’. 

8B Externe vertegenwoordigingen Voor kennisgeving aangenomen  
8C 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.

John Haverdil (PvdA) meldt dat hij de brief van 
buurtbewoners over het bestemmingsplan 
Zeddamseweg graag voor verzending in de 
commissie wil bespreken. Wethouder Ben Hiddinga 
zegt toe de conceptbrief naar de commissie te 
sturen. 

Richard de Lange (VVD) meldt dat bij de memo bij 
kadernota Laborijn wordt verwezen naar de motie 
‘Voornemen onderzoekscommissie Laborijn’. 
Hierbij wordt ten onrechte vermeldt dat de motie is 
ingediend door de VVD, aangezien de motie 
raadsbreed is ingediend en aangenomen. 

8D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 21 februari wordt ongewijzigd vastgesteld, 
met die opmerking dat de fractie van de VVD 
geacht wordt niet te hebben ingestemd. 

8E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 
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8F Vragenuur -

0.5 Sluiting 20.55 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25-4-2019

de griffier de voorzitter

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