
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de Begeleidingsgroep toekomstvisie van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 4 november 2020 om 20.00 uur via Pexip

Vastgesteld op: XX

Aanwezig: Ton Menke, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever

PRO!
Suzan Tuit

PvdA
John Haverdil

VVD
Jos Sluiter

D66
-

College: Otwin van Dijk

Ambtelijk: Tijn van Lange
Bianca de Jong
André Putker

Afwezig met afmelding: -

Afwezig zonder afmelding: Overige leden



Onderwerp
Aard 
bespreking

1. Opening en mededelingen
Open gesprek

Afmeldingen zie hierboven

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Vaststelling agenda
Besluitvorming

De agenda is ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Besluitvorming

Het verslag d.d. 16 september 2020 is ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard 
bespreking

4. Voorbespreking 12 november
Open gesprek

De vergadering van 12 november zal digitaal plaatsvinden.
De portefeuillehouders zullen beginnen met een toelichting.
Burgemeester Van Dijk zal een toelichting geven over de totstandkoming van 
de toekomstvisie en de plaats van de visie binnen het traject van de 
omgevingswet. In deze toelichting zal de burgemeester tevens stilstaan bij de 
functie die de visie heeft als een ‘stip op de horizon’ die aangeeft welke richting 
de gemeente de komende jaren uit wil en waar de prioriteiten liggen.
Wethouder Hiddinga zal een toelichting geven over de inhoud.
De commissie zal in de gelegenheid gesteld worden hierover in gesprek te 
gaan.

De inhoudelijke behandeling van de toekomstvisie zal vervolgens plaats vinden 
in twee termijnen.

Na de raadsbehandeling op 12 november zal het stuk op 25 november ter 
inzage worden gelegd. De politiek en de samenleving kunnen dan nog 
wijzigingen voorstellen.
In januari zal gestart worden met het maken van de definitieve versie van de 
visie. In maart zal de definitieve visie ter besluitvorming worden aangeboden 
aan de raad.

Er worden enkele inhoudelijke aanpassingen voorgesteld:
John Haverdil: meer representativiteit in de foto’s;
Ruben Driever: afkortingen de eerste keer voluit schrijven;
Jos Sluiter: meer aandacht voor de A3 als het gaat over bereikbaarheid;
De voorzitter verzoekt om kleine aanpassingen (waaronder taalfouten) per mail 
te sturen. 

Onderwerp
Aard 
bespreking

5. Rol raadsbegeleidingscommissie richting en na vaststelling toekomstvisie 
Open gesprek

De begeleidingscommissie zal het traject van de toekomstvisie blijven 
begeleiden tot en met de vaststelling van de visie. Daarna is de rol van de 
commissie afgesloten en zal de commissie niet langer bij elkaar geroepen 



worden.

Het traject van de omgevingswet zal doorlopen worden in de reguliere 
commissies.

Onderwerp
Aard 
bespreking

6. Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

Tijn van Lange vraagt of alle stukken, waaronder de begeleidende notitie, in 
goede orde zijn aangekomen en duidelijk zijn.
De voorzitter concludeert dat de stukken duidelijk zijn. De inleiding van de 
burgemeester zal tevens verder bijdragen aan duidelijkheid voor de raad.

John Haverdil vraagt of er is nagedacht over het visualiseren van de visie; niet 
alleen via een website, maar ook door een fysieke ruimte waar mensen binnen 
kunnen lopen, zodat de visie tastbaar wordt.
Otwin van Dijk zou deze vraag op 12 november graag voor willen leggen aan de 
fracties.

Sluiting: 20.44 uur


