
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie FL van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 17 juni 2020 om 20.00 uur in de Pexip Gemeenteraadszaal

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Ine Hofs
Barry Kock
Gerrit Vossers

CDA
Ruben Driever

Fractie Tekinerdoğan
Memet Tekinerdoğan

SP
Jan Vesters
Gürbüz Yaktemur

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil

VVD
Jos Sluiter
Jan Spronk

D66
Ziko van Dijk

College: Ria Ankersmit
Ben Hiddinga

Ambtelijk: Rob Gruson
Lenneke Knoop
Charlotte Walther
André Putker
Bob Konings

Afwezig met afmelding: Janine Kock
Ine Woudstra
Ester Vosseberg

Afwezig zonder afmelding: overige leden

Onderwerp Opening en mededelingen



Aard bespreking

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 5 februari 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 5 februari 2020 is ongewijzigd vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming

Bestuurlijke toezeggingen:
1. Onderzoek N18: aanhouden;
2. Regio Deal: afvoeren;
3. Evaluatie eerste trance zonne energie: aanhouden;
4. Stichting Idinkbos en Paasberg: aanhouden. Wethouder Hiddinga zegt 

toe om een memo naar de raad te sturen met daarin een overzicht van 
de status van de taakstelling rondom de verkoop van gemeentelijke 
grondposities waarin destijds ook het Idinkbos is opgenomen. In deze 
memo zal besproken worden wat het voornemen was, wat er 
gerealiseerd is en wat er nog over is van de oorspronkelijke 
taakstelling;

5. Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst: 
aanhouden;

6. Agrogas en Veiligheid: afvoeren;
7. QRA en risicocontouren Agrogas: aanhouden;

Actuele moties:
1. Onderzoek snelle fietsverbindingen: aanhouden;
2. Stap voor stap naar een energieneutraal 2030: aanhouden;
3. Bomen erbij in de Oude IJsselstreek: aanhouden;
4. Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek: afvoeren;
5. Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied: 

aanhouden;

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. Drie Verklaringen Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor zonnevelden
Voorbereiding besluitvorming

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk



Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Ambitieniveaus duurzaamheid toekomstbestendig bedrijventerrein 
Hofskamp Oost
Voorbereiding besluitvorming

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Voorbereidingskosten versnelling woningbouw   
Voorbereiding besluitvorming

Het onderwerp wordt ingeleid door wethouder Hiddinga.

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als hamerstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek

-

Onderwerp
Aard 
bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

- 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

Dhr. Haverdil: in november 2018 heeft de minister alle gemeentes 
aangeschreven naar aanleiding van de brand in de Grenfell-toren in Londen.  
De gemeentes werden verzocht om de meest risicovolle gebouwen in de 
gemeente te inventariseren. Wat is er uit deze inventarisatie gekomen en kan 
de raad daar een afschrift van ontvangen?

De portefeuillehouder was niet aanwezig tijdens deze commissie. 
Daarom is de vraag genoteerd met het verzoek aan de 
portefeuillehouder om hier op terug te komen.

Sluiting: 21.30 uur

Aldus vastgesteld door de commissie FL in zijn openbare vergadering van 16 september 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


