
Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 13-12-2018 in de DRU Cultuurfabriek 
te Ulft.

Openbare besluitenlijst raadsvergadering 13-12-2018

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: Maaike Piscaer 
Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang)

Marco Bennink (Lokaal Belang)
Hayo Canter Cremers (D66)
Ruben Driever (CDA)
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) 
Cécile Helmink (VVD) – Aanwezig t/m agendapunt 0.2 (afscheid)
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)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD) – Aanwezig vanaf agendapunt 0.3 (installatie)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)  
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 

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

Secretaris: Marijke Verstappen
Afwezig: Gülden Siner-Sir (PvdA)

Ben Hiddinga (Lokaal Belang)

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


Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen Afmelding van Gülden Siner-Sir
0.2 Afscheid Cécile Helmink raadslid VVD - 
0.3 Installatie Rens Spijkers raadslid VVD

De geloofsbrievencommissie bestaande uit John Haverdil 
(voorzitter), Frank Aaldering en Memet Tekinerdoğan 
rapporteert dat de geloofsbrieven van Rens Spijkers zijn 
ontvangen en gelezen. Hieruit is gebleken dat deze voldoen 
aan de gestelde eisen. Geadviseerd wordt om Rens Spijkers 
als raadslid toe te laten.

De raad besluit tot toelating van Rens Spijkers 
als raadslid VVD

0.4 Vaststellen agenda De agenda is gewijzigd vastgesteld: 

Het agendapunt “Diverse ruimtelijke 
ontwikkelingen Gendringen” is van de agenda 
afgehaald en wordt doorgeschoven naar de 
commissie FL van 16 januari

1 Vaststelling bestemmingsplan ‘Silvolde, Pr. 
Bernhardstraat 47-53’

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan ‘Silvolde, Pr. Bernhardstraat 47-

53’, zoals vervat in het bestand 
NL.IMRO.1509.BP000153-VA01, ten opzichte van het 
ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen

2. Geen exploitatieplan vast te stellen

Met algemene stemmen aangenomen

2 Projectplan Opsporingswerkzaamheden conventionele 
explosieven Huis Landfort Megchelen 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het projectplan “Opsporen 

conventionele explosieven Huis Landfort Megchelen”;
2. Gebruik te maken van de suppletie uitkering 

bommenregeling in het “Bijdragebesluit opsporing en 
ruiming conventionele explosieven Tweede 

Met algemene stemmen aangenomen
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Wereldoorlog”;
3. Na oplevering van het projectplan een aanvraag in te 

dienen voor een suppletie-uitkering uit het 
Gemeentefonds;

4. Het rijk hierbij om een bijdrage van 70 % van de kosten 
die gemaakt worden ten behoeve uitvoering van het 
projectplan, “Opsporen conventionele explosieven Huis 
Landfort Mechelen” te vragen;

5. De toegekende bijdrage ten gunste te laten komen aan 
de Stichting Erfgoed Landfort.

3 Doorontwikkeling DRU Industriepark: ‘Samen, voor een 
ijzersterk DRU Industriepark’. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het 3D-document ‘Samen voor een 

ijzersterk DRU Industriepark’.

Met algemene stemmen aangenomen Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Het profiel van de leden van de 
Raad van Toezicht bij de raad 
bekend te maken.

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Om met de Stichting in gesprek te 
blijven over de prestatieafspraken 
en met hen te kijken naar het 
genereren van financiën via andere 
bronnen van geld, eventueel in 
samenhang met het 
weerstandsvermogen, om het 
DRU-IP op die manier de kans en 
middelen te geven om een 
gezonde organisatie te worden. En 
om de raad hiervan op de hoogte 
te houden. 

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Met een voorstel naar de raad te 
komen als het Nederlands 
IJzermuseum een bepaalde manier 
van integratie op het terrein wenst 
en daar financiële, of andere 
middelen voor vrijgemaakt moeten 
worden.  
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Wethouder Van de Wardt zegt toe: 
De bijpraatsessies die het college 
dit jaar voor de raad heeft 
georganiseerd te zullen 
voortzetten. Tijdens deze sessies 
kunnen ook het nieuwe bestuur, de 
directie van de nieuwe stichting en 
leden van de nieuwe Raad van 
Toezicht aanschuiven.

4 Overhevelen budget 2018 voor herinrichting hal en 
kantine naar 2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Het budget van € 80.000 voor de herinrichting van de hal 

en kantine van het gemeentehuis over te hevelen van 
2018 naar 2019.

Met algemene stemmen aangenomen

5 Verordening individuele studietoeslag 2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De verordening individuele studietoeslag gemeente 

Oude IJsselstreek 2019 vast te stellen;
2. De Verordening individuele studietoeslag gemeente 

Oude IJsselstreek 2016 in te trekken.

Met algemene stemmen aangenomen Wethouder Van de Wardt zegt toe:
In overleg te treden met Laborijn in 
hoeverre er meer aandacht 
besteed kan worden om de 
regeling voor individuele 
studietoeslag duidelijker onder de 
aandacht te brengen van de 
doelgroep

6. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen Gendringen Doorgeschoven naar de commissie FL van 16 
januari 2018

7. Vaststellen van de verordening reclamebelasting 
bedrijventerrein Akkermansweide Terborg 2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De Verordening reclamebelasting bedrijventerrein 

Akkermansweide Terborg 2019 vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen

8A Actieve informatie Ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen
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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.

8D Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen De besluitenlijst van de openbare 
raadsvergadering van 16 oktober 2018 wordt 
ongewijzigd vastgesteld 
De besluitenlijst van de openbare 
raadsvergaderingen van 18 oktober 2018 en 8 
november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld

8E Vragenuur

De heer Canter Cremers (D66) stelt vragen over:
1. Denkrichting verbod afsteken vuurwerk
2. Bescherming privacy inwoners; zorgvuldigheid/extra 

aandacht kwetsbare inwoners en gebruik google 
faciliteiten voor vragenformulieren

Burgemeester Otwin van Dijk zegt 
toe:
Dat er geen gebruik meer zal 
worden gemaakt van externe 
ingangen (zoals google-faciliteiten), 
ook niet voor doelen als 
aanvraagformulieren voor 
mantelzorgcomplimenten

8F Motie(s) vreemd aan de orde van de dag - 
0.3 Sluiting 22.10 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 24 januari 2019

de griffier de voorzitter

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