
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de gecombineerde commissie AFE-FL van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op maandag 14 september 2020 om 20.00 uur op het DRU industriepark te Ulft

Aanwezig: Ton Menke, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Ine Hofs
Marco Bennink
Stephen Gijsbers

CDA
Ruben Driever
Guido Hakvoort

Fractie Tekinerdoğan
Memet Tekinerdoğan

PRO!
Suzan Tuit
Gerard Mientjes

PvdA
Gülden Siner-sir
Henri van Amerongen
John Haverdil

VVD
Jos Sluiter
Richard de Lange
Rens Spijkers

D66
Ine Woudstra

College: Ria Ankersmit
Ben Hiddinga
Otwin van Dijk

Ambtelijk: Lenneke Knoop
Bob Konings

Afwezig met afmelding: Jan Spronk

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 15 juni 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 15 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld;

Dhr. Sluiter vraagt naar de stand van zaken betreffende de toezeggingen over 
de jaarrekening die gedaan zijn tijdens de commissie van 15 juni.
Wethouder Ankersmit geeft aan de toezeggingen voor 2 juli schriftelijk 
beantwoord zijn en dat er nog één toezegging open staat:

 de raad te informeren over de gevolgen van de coronacrisis op de 
verbonden partijen waarin de gemeente deelneemt; 

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard 
bespreking

1. Financiële voortgang ontwikkelingen sociaal domein
Informatief

Toezeggingen:
- Wethouder Hiddinga zegt toe om de concept 

dienstverleningsovereenkomst, die de gemeente Oude IJsselstreek met 
de GR Laborijn aangaat, met de raad te delen en hier in vertrouwelijk 
met de raad over te spreken;

Conclusie: 
De voorzitter verzoekt om een planning te maken met daarin de beoordelings- 
en besluitvormingsprocedure voor de gemeenteraad. 

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Petitie groen woningbouw Emmastraat-Julianalaan Varsseveld
Open gesprek

Dhr. Jan Bogerd, met ondersteuning van mw. Dorien Wagenaar, spreekt in 
namens de werkgroep behoud groen, de initiator van de voorliggende petitie.

Conclusie: 
Binnen de raad wordt er nagedacht over of de gestelde kaders bijgesteld 
moeten worden of niet. De concept visie op landschap, het actieplan bomen en 
mogelijke uitbreidingslocaties worden in deze overweging meegenomen.
Lokaal Belang wil het voortouw nemen en zal een voorstel doen richting de 
andere fracties. 

Onderwerp
Aard 

3. Verkavelingsplan Hofskamp Oost III   
Informatief



bespreking

Er wordt een toelichting gegeven door projectleider Lenneke Knoop.
Michel Nelissen (Sweco) geeft een presentatie. 

Conclusie: 
Het bestemmingsplan zal de komende periode ter inzage gelegd worden. In 
januari zal dit bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd. 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

Dhr. De Lange stelt vragen over het ingekomen stuk  ‘Aanvalsplan Plan B 
Conjuncturele schommelingen’. Hij stelt vragen over het tot stand komen van 
dit stuk en de rol van de gemeenteraad. Tevens stelt hij een vraag aan de 
raadsvoorzitter over diens kijk op de taak en kaderstellende rol van de 
gemeenteraad bij majeure beleidsbeslissingen.

Conclusie:
De behandeling van het ‘Aanvalsplan Plan B Conjuncturele schommelingen’ zal 
op een later moment door de commissie en/of raad plaatsvinden.

Sluiting: 21.53 uur

Aldus vastgesteld door de gecombineerde commissie XX in zijn openbare vergadering van 
3 december 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Ton Menke


