
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de gecombineerde commissie van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 12 november 2020 om 20.00 uur via Pexip

Aanwezig: Ton Menke, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Jaap Veldhorst
Gerrit Vossers
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever
Jeanette Elstak
Lotte Pragt-Fles – tot 20.30 uur

PRO!
Jan Vesters
Gerard Mientjes
Suzan Tuit

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
Gülden Siner-sir

VVD
Jos Sluiter
Jan Spronk
Thea Teunissen-Sticker

D66
Ziko van Dijk
Camiel Vanderhoeven

College: Ben Hiddinga
Otwin van Dijk
Janine Kock
Ria Ankersmit

Ambtelijk: Tijn van Lange
Bianca de Jong
André Putker

Afwezig met afmelding: -

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

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. Toekomstvisie
Informatieve beraadslaging

Burgemeester van Dijk en Wethouder Hiddinga geven een inleiding over de 
inhoud van de toekomstvisie en over totstandkoming van deze visie en zijn 
plaats binnen het traject van de omgevingswet.

De voorzitter nodigt de fracties uit om hun inhoudelijke inbreng voor het stuk 
te delen. Op basis van deze inbreng zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De fracties zullen hun bijdragen toesturen naar de ambtelijke 
organisatie;

- Het college zal een memo opstellen met daarin de lijst van alle 
aanvullingen die tijdens de commissie gedaan zijn. Voor elke aanvulling 
wordt aangegeven of dit verwerkt zal worden voordat de ontwerp-
toekomstvisie ter inzage wordt gelegd, of dat de aanvulling wordt 
meegenomen in de verwerking van input voor de definitieve versie in 
januari;

- De fracties krijgen de versie toegestuurd zoals deze ter inzage wordt 
gelegd;

Op basis van deze inbreng zijn de volgende toezeggingen gedaan:
- De opmerking “deze visie is ons kompas voor de komende jaren” wordt 

meegenomen;
- De zin “Hier wil ik zijn, hier wil mijn kinderen en kleinkinderen zien 

opgroeien en hier hoor ik thuis.” wordt meegenomen als afsluiting;
- Inclusie zal een betere plek krijgen, zowel bij de inhoud als bij de vorm 

(leesbaarheid en begrijpelijkheid);
- Er zal een alinea worden toegevoegd over welvaart of welbevinden die 

zich richt op inwoners onder de armoedegrens;
- Het thema toerisme en recreatie zal meer tot uiting gebracht worden in 

de visie;
- De foto’s zullen worden aangepast;
- In de inspraakbrief zal worden omschreven wat de status van het stuk 

is en hoe het besluitvormingsproces zal lopen. Hierin zal ook worden 
aangegeven dat de visie nog niet door de raad is vastgesteld;

- Er zal worden nagedacht over een interactieve en/of fysieke manier om 
de toekomstvisie vorm te geven;



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

-

Sluiting: 22.06 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Ton Menke


