
 
 

Conclusies en afspraken 
 

Van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 
van de Gemeente Oude IJsselstreek, 

gehouden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft 
 

Aanwezig:   Ruben Driever, commissievoorzitter    
    Maaike Piscaer, commissiegriffier 
 
    --------- 
    Lokaal Belang 
    Ine Hofs   
    Frank Aaldering 
    Miranda Steentjes 
     

CDA 
Memet Tekinerdogan  
Lotte Pragt 
Jeanette Elstak 
    
SP 

    Heini Peters 
    Suzan Tuit 
    Elja Versteeg 
 

PvdA 
Sylvia van Londen 
Marjolein Gerritsen 
Ton Menke 
         
VVD 
Richard de Lange 
Rens Spijkers 
Cecile Helmink 
 
D66  
Ine Woudstra 
Jan Soentjens     
     
 

College:  Peter van de Wardt 
Bert Kuster 

 
Ambtelijk:  Thomas Beke (programmamanager) 
 Bob Konings (programmamanager) 
 Deborah de Wit 
 Paulien Sikking 
 Bart Schut 
  
  
Afwezig met afmelding: Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
 Mia Verwaaijen (Lokaal Belang) 
  Gerard Mientjes (SP) 
   
  
Afwezig zonder afmelding: -   



  
 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Opening en mededelingen 

0.1 Afmelding: Gerard Wildenbeest, Mia Verwaaijen (Lokaal Belang), Gerard 
Mientjes (SP), Hayo Canter Cremers (D66), Guido Hakvoort (CDA), Esther 
Vossenberg (VVD) 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen agenda 
Besluitvorming 

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen  
Besluitvorming 

0.3 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties  
Besluitvorming 

0.4 Bestuurlijke toezeggingen: 
3. Op verzoek van de fractie PvdA wordt de rapportage buurtsportcoaches 
geagendeerd voor een volgende commissie MO. 
4. afvoeren. 
 
Moties: 
1. De motie evaluatie subsidiebeleid wordt afgevoerd  
4. De motie kinderen uit de armoede wordt op verzoek van de fractie SP niet 
afgevoerd 
5. De motie samen op weg met de Voorjaarsnota 2019 wordt afgevoerd  
 
De lijst is besproken en aangepast.  
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Presentatie resultaten cliënt-ervaringsonderzoek 2017 WMO en Jeugd 
Technische toelichting 

1 Er wordt een presentatie gegeven door mevrouw Özlem Yalçin (BMC), Deborah  
de Wit-Schipper en Paulien Sikking.  

 
Toezegging:  

1. Wethouder Kuster zegt toe de raad periodiek, maar in ieder geval begin 
2019, te informeren over het vervolg en acties die voortvloeien uit de 
cliënt-ervaringsonderzoeken 2017 WMO en Jeugd.  
 

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Doorontwikkeling DRU Industriepark  
Voorbereidende beraadslaging 

2 Voor dit agendapunt zijn tevens de leden van de commissie AFE uitgenodigd.  
Namens deze commissie nemen deel aan de vergadering: 
- Willie Oort (PvdA) 
- John Haverdil (PvdA) 
 
De heer Ben Terwiel spreekt in namens het Nederlands IJzermuseum op het 
DRU industriepark. Zijn inspraakbijdrage is toegevoegd in de bijlage en 
bijgeplaatst bij de stukken in het RIS. 



Er wordt een toelichting gegeven op het voorstel door wethouder Peter van de 
Wardt. Vervolgens wordt er een presentatie gegeven op het voorliggende stuk 
door de Max Merkx (projectleider DRU Industriepark). 
 
Ordevoorstel 
De commissievoorzitter Ruben Driever doet een ordevoorstel om gezien de tijd 
agendapunt 3 ‘Evaluatie uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en sport 
2018’ door te schuiven naar de commissie MO van januari 2019; agendapunt 4 
‘Voorstel expertmeeting laaggeletterdheid’ te behandelen tijdens de commissie 
MO van 6 december 2018 en agendapunt 5 ‘Verordening individuele 
studietoeslag 2019’ rechtstreeks te agenderen voor de raadsvergadering van 13 
december.  
 
Er ontstaat een discussie in de commissie over de procedure omtrent het 
voorstel expertmeeting laaggeletterheid. De fractie D66 spreekt als indiener van 
het voorstel de angst uit dat wanneer dit voorstel pas op 6 december besproken 
wordt, er te weinig is om de expertmeeting voor te bereiden. Het uitstellen van de 
expertmeeting behoort niet tot de voorkeur. De fractie D66 stelt voor om dit 
voorstel nu aan te nemen en met een werkgroep de expertmeeting verder voor te 
bereiden. Aangezien een aantal commissieleden het belangrijk vindt dat dit 
voorstel wel besproken wordt in de commissie, wordt uiteindelijk voorgesteld om 
het voorstel te bespreken op 6 december. Aangezien de datum van 31 januari 
2019 vervolgens (mogelijk) te kort dag is om de expertmeeting inhoudelijk voor te 
bereiden zal hiervoor een nieuwe datum worden gezocht. De commissie ontvangt 
daarvoor een aanpast voorstel. Met deze toezegging stemt de commissie in met 
het ordevoorstel van de voorzitter. 
 
Mededeling 

Wethouder van de Wardt doet de mededeling dat er bij villa Zeno bij het 
opschonen van de randen asbest is gevonden. Hier wordt volgens de procedures 
mee omgegaan. De provincie is ingeschakeld als bevoegd gezag. De 
omwonenden en belanghebbenden zijn inmiddels ingeschakeld. 
 
Toezeggingen: 
Wethouder van de Wardt zegt toe: 

1. Alle de vragen aangaande de financiën voor 13 december schriftelijk te 
beantwoorden; 

2. Alle technische vragen aangaande de stichting (inclusief de statuten) 
voor 13 december schriftelijk te beantwoorden; 

3. De raad voor 13 december schriftelijk te informeren over de evaluatie 
van de SSP hal; 

4. Nogmaals in contact te treden met het IJzermuseum inzake hun rol in de 
nieuw te vormen stichting.  

 
Advies commissie:  
Bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Evaluatie uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en sport 2018  
Informatief 

3 Advies commissie:  
Doorschuiven naar commissie MO van 17 januari 2019. 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

 

Voorstel expertmeeting laaggeletterdheid 
Besluitvorming 

4 Advies commissie:  
Doorschuiven naar commissie MO van 6 december 2018. 
 

 



Onderwerp 
Aard bespreking 

Verordening individuele studietoeslag 2019  
Voorbereidende beraadslaging 

5  Advies commissie: 
 Rechtstreeks naar de raad van 13 december 2018. 

 

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken  
Open gesprek 

0.5 - 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking  
Open gesprek 

0.6 - 

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Rondvraag  
Open gesprek 

0.7 De fractie van de SP geeft aan de door hun ingediende rondvraag aangaande 
de leges parkeren aan te houden tot een volgende commissievergadering. 
 

 
 
Sluiting: 23.36 uur 
 
Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 6 december 2018 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
 
 
Maaike Piscaer      Ruben Driever 
 

 



 

 
 

 

 

Inspraakbijdrage Nederlands IJzermuseum bij commissievergadering Oude-IJsselstreek,  

Inspreker Ben Terwiel, voorzitter stichtingen Nederlands IJzermuseum. 

Ulft, woensdag 21 november 2018 
 

Meneer, mevrouw de voorzitter, geachte commissieleden, 

In dit plan wordt het Nederlands IJzermuseum (NIJM) het kind van de rekening. Er zal, als de 

plannen ongewijzigd doorgaan, geen museum meer zijn op het DRU-industriepark. De 

gemeente Oude-IJsselstreek, die zich wil profileren met ijzer, zal het moeten stellen zonder 

museum. Wilt u dat laten gebeuren? Wilt u de toeristische magneet van IJzerstad laten 

verdwijnen?  

Het Nederlands IJzermuseum heeft in de afgelopen vier jaar moeten functioneren binnen ICER. 

Het IJzermuseum is daar stiefmoederlijk behandeld, de museumdeuren gingen te pas en te 

onpas dicht, beloofde museale doorontwikkeling bleef uit, de organisatie- en overlegstructuur 

mankeerde, er was geen budget voor p.r., zodat de bezoekersaantallen langzaam terugliepen. 

De bezoekers die wél kwamen, waren enthousiast. Hier twee citaten uit het gastenboek: 

“Mooi museum, geschiedenis, leuke uitleg, veel geleerd, metaalbewerking met laser in de 

Achterhoek, dat wist ik nog niet. Ook begrijp ik nu het ijzerproductieproces, en waarom het in de 

Achterhoek is ontstaan.” 

“Wij stonden op de camping en het regende heel hard. We kregen een folder over dit museum, 

we waren hier naartoe gegaan en hebben veel geleerd en plezier gehad.” 

De samenwerking eindigde in het besluit van ICER om eenzijdig de Raamovereenkomst te 

ontbinden. De gebrekkige participatie van ondernemerszijde lijkt een belangrijke oorzaak. De 

opheffing van Innovatiecentrum Icer is nog slechts een kwestie van tijd. CIVON, een bv van het 

Graafschap College, neemt huurverplichtingen over en voert een transitie naar een Smart 

Business Centre door. Vorig jaar om deze tijd werd, zonder overleg, ons eerste kabinet 

afgebroken. Daarna volgden er meer. Reken maar dat dat “killing” is voor het enthousiasme van 

de vele vrijwilligers die klaar stonden om toeristen, families, geïnteresseerde techneuten en 

erfgoedbewonderaars te ontvangen. 

Vervolgens kwam de gemeente met dit plan. Daarin is sprake van een historische/museale 

programmalijn. Er zou geen plaats zijn voor een volwaardig museum, maar de collectie van het 

IJzermuseum zou over het hele DRU Industriepark verspreid moeten worden. Onze eigen 

stichtingen zouden moeten worden opgeheven. In het contact met de gemeente werd ons dat 

van meet af aan gepresenteerd als een slikken-of-stikken-keus.  

Allereerst is een uitstalling van nostalgische spullen geen museum. Een museum heeft een 

educatieve, een conserverende, een onderzoekende en een beschrijvende functie. De kosten van 

onder meer (wissel) tentoonstellingen, depot, onderhoud en uitbreiding van de collectie zullen 

steeds betaald moeten kunnen worden. Voor musea gelden vele technische en ethische eisen 

t.a.v. de collectie en de bedrijfsvoering waaronder ook zeggenschap over organisatie en collectie. 



Vanwege de ANBI-status dient bovendien aan eisen van de fiscus te worden voldaan. 

Daarenboven reikt de ambitie van het IJzermuseum verder dan alleen het historische. Vanaf het 

begin is aansluiting gezocht met de huidige metaalindustrie en met de toekomst. We vonden 

elkaar destijds in ICER op het begrip “innovatie”.  

Wat het Nederlands IJzermuseum van u vraagt is een status aparte. Verder vraagt het museum 

om een eigen volwaardige plek op het DRU-terrein, bijvoorbeeld in de Koepeloven, de SSP-hal 

of het ISWI gebouw. Als we daar weer een volwaardig museum kunnen opbouwen, kan dat 

weer functioneren als de toeristische magneet van IJzerstad. Het maakt samenwerking met 

anderen op het park gemakkelijker, we kunnen meewerken aan het decoreren van het park,- 

zoals we trouwens ook jarenlang doen - en aan de instandhouding van éénderde van onze 

kabinetten in de Afbramerij. 

Sinds kort is er een gesprek op gang gekomen met CIVON. Educatieve projecten van het 

IJzermuseum voor basisschoolleerlingen als ‘Mee naar de Fabriek’ en ‘IJzerwijs’ kunnen 

mogelijk toch een vervolg krijgen. Maar dat is niet genoeg. Een volwaardig IJzermuseum kan en 

wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van Dromen, denken, doen. Drie van 

de zeven programmalijnen zijn op ons lijf geschreven: Historie en museaal:  De geschiedenis 

van het ijzer en onze maakindustrie is beleefbaar en biedt inspiratie voor de toekomst; 

Recreatie en toerisme: Beleving van ijzer en de Oude IJssel leidt tot versterking van economie 

en leefbaarheid. Cultuur: Er is een bruisend cultureel leven.  

 

Tot slot: bezoekers trekken uit binnen- en buitenland, van grote economische waarde voor de 

gemeente, ankerpunt van de ERIH route ‘Euregio netwerk industrie’ door Oost-Nederland en 

aangrenzend Duitsland, sterk lid van de Ring van Europese IJzersteden, daarvoor is een 

zichtbaar en herkenbaar IJzermuseum nodig. Er is heel veel geïnvesteerd zo’n 5 jaar geleden in 

de Afbramerij voor een Innovatiecentrum annex IJzermuseum. Dat laat u toch niet verloren 

gaan op het DRU Industriepark? 

 

Dank voor uw aandacht. 
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