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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Heini Peters (PRO!)

0.2 Installatie 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:

Teunissen – Sticker, T.J.B. (Thea) (v), wonende te 
Silvolde

De gemeenteraad besluit tot toelating van de 
voorgedragen fractieassistent.

Thea Teunissen legt de belofte af. Daarmee is de 
fractieassistent geïnstalleerd.

0.3 Vaststellen agenda De raadsvoorzitter meldt dat de commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling heeft geadviseerd 
om agendapunt 1 Uitvoeringsprincipes 
Transformatie in de kijk op werk – oprichten 
externe entiteit ‘uitspreken evt. wensen en 
bedenkingen’ aan te houden tot de 
raadsvergadering van 10 november. Richard de 
Lange (VVD) doet een ordevoorstel om het 
agendapunt wel te behandelen en de 
portefeuillehouder te vragen de vandaag naar de 
gemeenteraad verstuurde stukken voor de 
raadsvergadering van 10 november toe te lichten. 
Het ordevoorstel wordt verworpen. Het 
agendapunt is daarmee aangehouden tot de 
raadsvergadering van 10 november 2020.

Richard de Lange (VVD) doet een ordevoorstel 

Openbare besluitenlijst digitale raadsvergadering 29 oktober 2020



om agendapunt 4 ‘Meerjarenprognose 
grondexploitaties 2020’ aan te houden tot de 
volgende raadscyclus gezien de gewijzigde cijfers 
die vandaag namens het college gestuurd zijn. 
Wethouder Hiddinga meldt dat er een samenhang 
zit tussen dit voorstel en de begroting 2020, maar 
dat er geen grote bezwaren zijn om dit voorstel 
door te schuiven. Het ordevoorstel wordt 
aangenomen. Het agendapunt is daarmee 
aangehouden tot de raadscyclus van 
november.

Ine Hofs (Lokaal Belang) had samen met John 
Haverdil (PvdA) een motie vreemd aan de orde van 
de dag aangekondigd, maar heeft laten weten dat 
de motie bij de begrotingsbehandeling op 2 
november 2020 zal worden ingediend. 

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

1 Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op 
werk – oprichten externe entiteit ‘uitspreken evt. 
wensen en bedenkingen’

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Uitspreken geen wensen en bedenkingen te 

hebben bij het oprichten van de Besloten 
Vennootschap Oude IJsselstreek BV 
(werktitel).

Aangehouden tot de raadsvergadering van 10 
november 2020 (zie 0.3).

2 Beleidsplan schuldhulpverlening 

De gemeenteraad wordt bij amendement 
voorgesteld:
1.Het beleidsplan schuldhulpverlening 2020 vast te 
stellen 
1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2020 vast 

te stellen met dien verstande dat de tweede 
alinea van hoofdstuk 7 (pag. 17) die begint met:  
“Activiteiten die de gemeente met lokale 

Het door de fractie VVD ingediende gewijzigde 
amendement ‘Beleidsplan schuldhulpverlening’ 
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen.
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partners uitvoert (generalistische hulpverlening) 
We brengen de verantwoordelijkheid voor de 
activiteiten die de gemeente met lokale partners 
uitvoert onder bij de nieuw op te richten Oude 
IJsselstreek B.V. Oude IJsselstreek B.V. is de 
organisatie waar per 1 januari 2021 de 
uitvoering van de Participatiewet wordt 
uitgevoerd.”  geschrapt wordt.

3 Concept Regionaal risicoprofiel en concept 
beleidsplan VNOG

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het concept regionaal 
risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2021-
2024;
2. Aan de afgevaardigde van het Algemeen Bestuur 
VNOG mee te geven in te stemmen met het concept 
regionaal risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 
2021-2024;
3 Geen zienswijze in te dienen voor het concept 
regionaal risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 
2021-2024.

Met algemene stemmen aangenomen.

 

Toezegging Otwin van Dijk:
Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe 
de gemeenteraad op de hoogte te 
houden over:

1) De vrijwilligersvergoeding;
2) Het verloop van de mogelijke 

samenvoeging van de posten 
in Silvolde en Gendringen.

4 Meerjarenprognose grondexploitaties 2020

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) 

2020 vast te stellen.

Het voorstel wordt aangehouden tot de 
raadscyclus van november 2020 (zie 0.3). 

5A Actieve informatie -

5B Externe vertegenwoordigingen -  

5C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 25 september tot en met 29 
oktober 2020 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken, wordt gewijzigd vastgesteld , 
met die wijziging dat ingekomen stuk:

 20-357 Vuurwerk – Rooie Vrouwen Oude 
IJsselstreek: wordt doorgeleid naar de 
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agendacommissie
 20-373 Wij Wonen – Nieuwsbrief: voor 

kennisgeving wordt aangenomen.

5D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 24-9-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld 

5E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 

5F Vragenuur -

0.5 Sluiting 21: 20 uur 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 november 2020 

de griffier de voorzitter

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