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Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 27 juni 2019 in de DRU Cultuurfabriek 

te Ulft. 

 

 

  

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
Jeanette Elstak (CDA) 
Guido Hakvoort (CDA) 
John Haverdil (PvdA)  
Ine Hofs (Lokaal Belang) 
Barry Kock (Lokaal Belang) 
Richard de Lange (VVD)  
Ton Menke (PvdA) 
Heini Peters (SP) 
Lotte Pragt-Fles (CDA) 
Erik Schieven (Lokaal Belang) 
Gülden Siner-Sir (PvdA) 
Jos Sluiter (VVD) 
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)  
Memet Tekinerdoğan (CDA) 
Suzan Tuit (SP) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang) 
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)  
Ine Woudstra (D66) 

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

Secretaris: Willem Hoefnagel 

Afwezig: Marco Bennink (Lokaal Belang)  
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)   
Ruben Driever (CDA)  
Elja Versteeg (SP)   
Rens Spijkers (VVD)  
Marijke Verstappen (secretaris) 

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

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

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Ruben Driever (CDA), Elja Versteeg 

(SP), Marco Bennink, Gerard Wildenbeest (LB) en 
Marijke Verstappen (secretaris).  
 

 

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

1 Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio 
Achterhoek (Achterhoek Ambassadeurs) 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 
programmabegroting 2020 Achterhoek 
Ambassadeurs 
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 Regio 
Achterhoek; 
3. In te stemmen met het toevoegen van het positief 
jaarresultaat € 107.000,- aan het 
 investeringsfonds; 
4. Kennisnemen van en instemmen met de 
programmabegroting 2020-2023 van de Achterhoek 
Ambassadeurs en daarvoor geen nadere zienswijze 
in te brengen. 
 

Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

 
 

2 Uitnodigingskader lokale duurzame energie 
opwekking  
 
De gemeenteraad wordt geamendeerd voorgesteld: 
1. Het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie 
opwekking” (bijlage 1 bij het raadsvoorstel) vast te 
stellen; 
2. De lijst behorende bij de op 11 mei 2017 
afgegeven Algemene verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) uit te breiden met “projecten 
ten behoeve van duurzame energie” door toevoeging 
van de bij punt h (in het concept raadsbesluit) 

Het door de fractie SP ingediende amendement 
wordt ingetrokken. 
 
Het door de fractie VVD mondeling ingediende 
amendement wordt gewijzigd en daardoor mede 
mondeling ingediend door de fracties CDA, SP en 
Lokaal Belang. Het amendement wordt 
aangenomen met 16 stemmen voor (LB, CDA, SP, 
VVD) en stemmen 4 tegen (PvdA, D66). 
 
Het amendement houdt in dat bij beslispunt 2 
onder punt h genoemde “projecten voor de aanleg 
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genoemde projecten met uitzondering van 
“projecten voor de aanleg van zonnevelden 
groter dan 5 hectare”. 
 
 

van zonnevelden groter dan 5 hectare” uit de lijst 
van Algemene verklaring van geen bedenkingen 
(VVGB) wordt gehaald.  
 
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen 
met 18 stemmen voor (LB, CDA, SP, PvdA, D66) 
en 2 stemmen tegen (VVD). 
 

3 Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 
2019-2023 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het voorliggende actuele Regionaal Programma 
Werklocaties Achterhoek (RPW) Achterhoek voor 
2019 –2023 vast te stellen. 
 

Met algemene stemmen aangenomen.  

4 1e Begrotingswijziging 2019 Laborijn 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1.In te stemmen met de zienswijze op de 1e 
begrotingswijziging 2019 Laborijn, luidend:  
-De begrotingswijziging past niet in lijn die wij voor 
onze gemeenschappelijke regelingen hanteren, 
namelijk een nul-lijn voor (gewijzigde) begrotingen. 
Dit betekent dat alle tekorten in eerste instantie 
binnen de eigen organisatie opgelost moeten 
worden.  
- De gewijzigde begroting heeft een toename van de 
gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De raad mist 
maatregelen die dit jaar al doorgevoerd kunnen 
worden waardoor het ontstane tekort tot een 
minimum wordt beperkt. De raad verwacht dat u in 
2019 reeds maatregelen zult treffen en deze gaat 
inzetten.  
- Het tekort is mede ontstaan door een foutieve 
berekening en doorrekening van de salariskosten 
van de SW-medewerkers. De raad vraagt zich af of 
de directie van  Laborijn voldoende in-control is en of 
er nog meer gebreken zijn. Daarnaast vraagt de raad 

Agendapunt (op advies van de gecombineerde 
commissie d.d. 20-6-2019) wordt doorgeschoven 
naar de raadsvergadering van 3 juli 2019. 
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af zich welke maatregelen er zijn en worden 
genomen om deze manco’s in de toekomst te 
voorkomen 

5 Verordening Rekenkamercommissie 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De verordening op de Lokale Rekenkamer 2019 
vast te stellen; 
2. Een keuze te maken voor 2a of 2b: 
a. Twee raadsleden als lid van de Lokale 
Rekenkamer te benoemen waarvan één de coalitie 
vertegenwoordigt en één de oppositie; 
b. Vier leden van de gemeenteraad en/of 
fractieassistenten te benoemen als lid van de Lokale 
Rekenkamer waarvan twee de coalitie 
vertegenwoordigen en twee de oppositie; 
3. De griffier verzoeken om een werving te starten 
voor een voorzitter (bij keuze voor 2a: en twee 
externe leden) van de Lokale Rekenkamer, de 
auditcommissie te verzoeken om de selectie te doen 
en daarover de commissie AFE te adviseren waarna 
de raad tot benoeming kan overgaan; 
4. Voor kennisgeving aannemen dat de wet op de 
Rekenkamerfunctie binnen enkele jaren kan 
veranderen waarbij alleen externe leden lid kunnen 
zijn wat kan/moet leiden tot aanpassing van de 
verordening. 

De voorzitter concludeert na aanleiding van het 
debat dat er zich een meerderheid aftekent voor 
optie 2b. De voorzitter brengt daarom voorstel 2b in 
stemming. 
 
Het voorstel (incl. optie 2b) wordt aangenomen met 
15 stemmen voor (LB, SP, PvdA) en 5 stemmen 
tegen (SP, VVD, D66). 
 
 
 
 
 
 

 

6 Benoeming accountant 
 

Met algemene stemmen aangenomen.  

7A Actieve informatie Wethouder Ankersmit doet een mededeling over de 
bestrijding van de eikenprocessierups en zegt toe 
de raad over de voortgang op de hoogte te houden.  
 

 
 

7B Externe vertegenwoordigingen -   

7C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 23 mei 2019 tot en met 27 juni 
2019, zoals opgenomen op de lijst ingekomen 
stukken, wordt conform voorstel vastgesteld. 
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7D Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 22 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld  
 

 

7E Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 

-   

7F Vragenuur 
 

Er worden vragen gesteld door Richard de Lange 
(VVD) over de N18/A18. Wethouder Ankersmit en 
burgemeester Otwin van Dijk beantwoorden de 
vragen.  
 

 

0.5 Sluiting 22.00 uur   

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 september 2019 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 



 
 
 
 
 

Amendement  
 
Onderwerp: Uitnodigingskader duurzame energie opwekking 
 
Amendement op grond van art. 28 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Jos Sluiter (VVD) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 27 juni 2019 
 
 
Besluit: 
De voorgesteld beslissing genoemd onder punt 2. De lijst behorende bij de op 11 mei 2017 afgegeven 
Algemene verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) uit te breiden met “projecten ten behoeve van 
duurzame energie” door toevoeging van de bij punt h genoemde projecten 
 
Als volgt aan te passen: 
Dat voor projecten voor de aanleg van zonnevelden groter dan 5 hectare geen verklaring van geen 
bedenkingen wordt afgegeven. 
 
Ondertekening: 
 
 
Fractie VVD  Fractie CDA   Fractie SP  Fractie Lokaal Belang 
 
 
 
 
Jos Sluiter  Memet Tekinerdoğan  Heini Peters  Erik Schieven 



 
 
 
 
 

Amendement  
 
Onderwerp: Uitnodigingskader duurzame energie opwekking 
 
Amendement op grond van art. 28 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Heini Peters (SP) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 27 juni 2019 
 
 
Besluit: 

1. Het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking” vaststellen; 
2. De lijst behorende bij de op 11 mei 2017 afgegeven Algemene verklaring van geen 

bedenkingen (VVGB) uit te breiden met “projecten ten behoeve van duurzame energie” door 
toevoeging van de bij punt h genoemde projecten; 

 
Als volgt aan te passen: 

1. Het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking” vaststellen; 
2. De lijst behorende bij de op 11 mei 2017 afgegeven Algemene verklaring van geen 

bedenkingen (VVGB) uit te breiden met “projecten ten behoeve van duurzame energie” door 
toevoeging van de volgende projecten: 

- Projecten voor de bouw van mini windmolens met een tiphoogte kleiner dan 15 meter 
- Projecten voor de bouw van kleine windmolens met een ashoogte kleiner dan 25 

meter 
- Projecten voor de bouw van een biomassa centrale kleiner dan 15 kW 
- Projecten voor de bouw van een biomassa centrale kleiner dan 0,5 MW. 

 
 
Toelichting: 
Om de beslissingsbevoegdheid in het geval van de plaatsing van zonnevelden bij de raad te 
behouden, stelt de SP voor om de projecten die betrekking hebben op zonnevelden onder ‘punt h’ te 
verwijderen uit het raadsbesluit. 
 
 
Ondertekening: 
 
 
Fractie SP 
 
 
 
 
Heini Peters 
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