
Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op 
donderdag 13-6-2019 aanvang 19:30 uur geschorst op donderdag 13-06-2019 en voortgezet op 27 -06- 
2019 vanaf 19.30 uur in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17).

Voorzitter: P. de Baat (voorzitter);

Griffier: D. Berends;

Aanwezig:

Afwezig:

Wethouders:

M.G.J. van Balveren, M.H.C.T. Berendsen, H.J.G. Burgers - Krus, R.W.M. 
Cremer, A.J.B.G. Dieker, P.W. van Dijken, J. Gerritsen, H J. Groote, J.H.M. van 
Halteren, M.R.W. Heebing, W.B.M. Linssen, K.F.T. Looman, J.W.G. Menting, J.R. 
Mos, C.G.H. Polman, G.R.W. Polman, C.M.W. Reesing-Som, E.T.J.M. Rutting- 
Baars, J.H.E. van Schriek, M.J.A. Steenkamp, F.G.J.M. Tiemessen, H.J.
Wassing, I.T.J.M. Wolsing;

M.A.H. Fränzel, J.M. Böhmer, J.H.E. van Schriek (het deel van 13 juni 2019 dat 
is voortgezet op 27 juni 2019) ;

W.J.A. Gerritsen, O.G. van Leeuwen (het deel vd vergadering dat plaatsvond op 
13 juni), G.J.M. Mijnen, W.G.H. Sinderdinck, M.G.E. Som.

1. Opening en mededelingen
Afmelding van mevrouw Fränzel (Lijst Groot Montferland) en van dhr. Böhmer 
(LBM). Primus bij stemming is nummer 9. Dhr. J. Gerritsen (VVD).

2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor de volgorde van de agenda te wijzigen in verband met de trouwerij van 
wethouder Van Leeuwen op vrijdag 14 juni. Het voorstel houdt in om 'zijn' agendapunten (6, 7, 
8 en 9) direct na agendapunt 4 te behandelen. De raad stemt hiermee in.

Moties over niet geagendeerde onderwerpen worden aangekondigd.

3. Burgerspreekrecht
Aangemeld hebben zich:
Insprekers op agendapunt 7. KTD - bezuinigingen voetbalaccommodaties 

» dhr. Roes (namens V.V. 't Peeske)
» dhr. Bisseling (namens Montferlandse voetbalverenigingen)

Insprekers op: Raadsvoorstel Invulling van vervolgstappen ruimtelijk afwegingskader 
grootschalige opwek van duurzame energie

» dhr. Scheepers 
« dhr. Peters

Gewijzigd
vastgesteld

Raadsvoorstellen verzamelagenda Besluit

4. Startnotities sportbeleid in het kader van bestuurlijke vernieuwing

Conform Besloten
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5. Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
Let op dit agendapunt is behandeld op 27 juni 2019. in de voortgezette 
vergadering van 13 juni 2019.

De zienswijzen notitie is behandeld in de vergadering auditcommissie 29 mei 2019. Het 
advies van de auditcommissie is toegevoegd aan de stukken. De auditcommissie adviseert 
om in lijn met het advies van het college zienswijzen in te dienen op de begroting van de 
ODA en van de VNOG, de brieven zijn bijgevoegd en reeds onder voorbehoud verzonden 
zodat deze op tijd kunnen worden verwerkt bij de gemeenschappelijke regelingen.
Aan de raad de vraag stemt om in te stemmen met beide verzonden brieven?

Raadsvoorstellen Besluit

6. Communicatiebeleidsplan
Let op! Dit agendapunt is behandeld op 13 juni direct na agendapunt 4 
(zie vaststelling agenda).
Motie Ingediend door dhr. Van Dijken (D66), dhr. Steenkamp (VVD), dhr. Dieker 
(CDA), dhr. Wassing (Lijst Groot Montferland) , dhr. Van Halteren (LBM), mevr. 
Rutting-Baars (PvdA).

lokaalbdï^’^JO
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MOTIE Mediabeleidsplan

De raad van de gemeente Montferland in vergadering bijeen op 13 juni 2019

Gelet op
* dat (Loka e) media kan eer. belangrijke rol speler bij dc (externe) communicatie van de 

gemeente Montteriard,
* cr op d.t moment geen mediabeleidsplan vast ligt voor de gemeente Mortier and;
» Er op dit moment onvoldoende beeld is welke rredia ingezet word; door de gemeente;
» de raad van Montferland in februari 7018 beeft besloten geen extra bijdrage te willen 

verlenen aan Regio 8 bij gebrek aan een mediabeleidsplan voor Montferland en dat dit 
gekoppeld moest worden aan eer. nieuw communicatiebeleidsplan. De toenmalige 
wethouder heeft toegezegd dit mee te rerren met het nieuwe communicatiebeleidsplan;

« de gemeente verp icht is een lokaal toereikend media-aanbod (ITMA), te bekostigen

Overwegende dat:
» de wethouder tijdens de commissievergadering M&O van 3 juni 7019 heef* toegezegd 

met een regionaal mediabeleidsplan te komen ín samenwerking met de omliggende 
gemeenten;

* er de afgelopen járen veel gesprekker geweest zijn tussen Regio 8, de gemeente Oude 
Ijsselstreck, Doetlrchcrr. er Montfedand over de vorming van epn lokaal toereikend 
media-aanbod (tTMA),

» er ook landelijk volop aandacht is voor dc regionale omroep/ strcckomroepen

Roept het college van B&W op om;
het communicatiebeleidsplan aan te vullen met eer. modlabelpidsp'an 2019 2023 voor 
de gemeente Montfer and en om deze uiterlijk 1 september 7019 aan de raad ter 
besluitvorming aan te bieden;
in het mcdidbeicicsplan te beschrijver hoe het medialandschap in Montferland eruit 
ziet, zowel de schrijvende pers (regionaal/ lokaal), social rredia kanalen als ook de 
positie en functie van dc lokale/ streekomroep voor Montferland te benoemen en te
bepalen voor welk doel elk kanaal word: ingezet, inclusief financiële middelen

Conform Besloten

Unaniem
aangenomen
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Deze motie is
aangenomen

verworpen
In de vergadering van 13-06-2019.

's-Heerenberg, 

De griffier.

7. Raadsvoorstel KTD-bezuinigingen voetbalaccommodaties
De voorzitter legt aan het begin van het agendapunt een korte verklaring af:

Vanuit de gemeentewet en vanuit de gedragscode Montferland blijkt dat wij groot 
belang hechten aan een respectvolle omgang met inwoners, medewerkers en onderling. 
Een van de kernbegrippen hierin is onafhankelijkheid. Het handelen van raadsleden, 
wethouders en burgemeester wordt door onpartijdigheid gekenmerkt. Dat houdt in dat 
er geen vermenging optreedt van het gemeentelijk belang dat je als raadslid dient met 
andere belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt 
vermeden. Om die reden is het dat dat ik aan de leden van de raad vraag om respect 
te hebben, ook bij dit agendapunt, voor die gedragscode waaraan we ons zelf 
verbinden, en in die niet vrijblijvend is en is gegrondvest op ons belang als gemeente in 
zijn geheel.

Daarom vraag ik aan leden van de raad die zitting hebben of tot kort geleden zitting 
hebben gehad of anderszins een zeer nauwe betrokkenheid hebben bij het reilen en 
zeilen van de Montferlandse voetbalverenigingen zich te onthouden van beraadslaging, 
maar om wel deel te nemen aan de stemming met eventueel een af te leggen 
stemverklaring. Het is aan de raadsleden zelf om de afweging te maken, de 
burgemeester kan een raadslid niet het woord ontnemen.

De vergadering wordt om 23.20 geschorst om op de 27e iuni 2019 te worden 
voortgezet.

feŕénds

Vergadering wordt op 27 juni om 19.30 uur heropend

Afwezig met bericht van verhindering: mevr. Fränzel, dhr Böhmer, mevr. Reesing - 
Som, dhr. Van Schriek komt later (neemt niet meer deel aan het vervolg van de 
vergadering van 13 juni).

Primus voor hoofdelijke stemming is vorige keer bepaald ( nr. 9:dhr. J. Gerritsen).

Spreektijd zoals ten tijde van schorsing geregistreerd:
PvdA: 1 minuut
Lijst Groot Montferland: 3 minuten
LBM: 12 minuten
D66: 13 minuten
CDA: 18 min
VVD: 18 min

Voortzetten bespreking agendapunt 7 voorstel KTD-bezuinigingen 
voetbalaccommodaties

Dhr. Mos geeft aan, in een mededeling, zich op 13 juni niet goed te hebben uitgedrukt. 
Hij zit hier als gekozen volksvertegenwoordiger en behartigt alle belangen dus ook die 
van de voetbal.

Het voorstel wordt 
unaniem 

aangenomen

Wethouder Mijnen zegt toe: de resterende 13.000 euro wordt evenredig over de 
voetbalverenigingen verdeeld, de kleinere verenigingen worden minder belast dan de 
grote verenigingen.
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Wethouder Mijnen zegt toe bij de overdracht van het onderhoud aan de verenigingen 
het onderhoud in goede staat over te dragen. Aan het eind van dit kalenderjaar volgt 
een overzicht van de resultaten van de gesprekken met de verenigingen hierover.

8 Raadsvoorstel Invulling van vervolgstappen ruimtelijk afwegingskader 
grootschalige opwek van duurzame energie

Let op! Dit agendapunt is behandeld op 13 juni direct na agendapunt 4 Conform Besloten
(zie vaststelling agenda).

9. Kredietaanvraag Centrumplan Didam

Let op! Dit agendapunt is behandeld op 13 juni direct na agendapunt 4 (zie 
vaststelling agenda).

Er liggen twee raadsbesluiten voor:
1. Kredietvotering Centrumplan Didam

Wethouder Van Leeuwen zegt te binnen het maximale bouwbudget te blijven.

Dhr. Groote verzoekt om een hoofdelijke stemming
Stemverklaring. Dhr. Groote: Omdat Lijst Groot Montferland tegen het masterplan 
Didam is en dit een exorbitante uitbreiding is stemt hij tegen.
Stemverklaring. Dhr. Polman: verklaart voor te zijn maar het moet wel binnen het 
vastgestelde budget blijven.
Stemverklaring. Dhr. Mos: Verklaart voor te zijn maar het moet wel binnen het 
vastgestelde budget blijven.

21 voor en 2 tegen voorstel aangenomen

Voorstel
aangenomen

Tegen hebben 
gestemd: H.J. 
Groote, H.J. 
Wassing ;

Voor hebben 
gestemd: H.J.G. 
Burgers - Krus,
E. T.J.M. Rutting- 
Baars, I.T.J.M. 
Wolsing, M.G.J. 
van Balveren, 
M.H.C.T.
Berendsen, R.W.M. 
Cremer, P.W. van 
Dijken,
J. Gerritsen,
J. H.M. van 
Halteren, M.R.W. 
Heebing, J.R. Mos, 
W.B.M. Linssen,
K. F.T. Looman, 
A.J.B.G. Dieker, 
J.W.G. Menting, 
C.G.H. Polman, 
G.R.W. Polman, 
C.M.W. Reesing- 
Som, J.H.E. van 
Schriek, M.J.A. 
Steenkamp,
F. G.J.M.
Tiemessen
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Vervolg agendapunt 9

2. Kredietvotering riolering

Wethouder Van Leeuwen zegt toe na te gaan wat de consequenties van dit voorstel zijn 
voor de totale rioolheffing.

De fractie Lijst Groot Montferland wordt geacht tegen te hebben gestemd.

Stemverklaring. Dhr. Polman: heeft voorgestemd met de aantekening dat hij geen 
antwoord heeft ontvangen op zijn vraag of de rioolheffing gaat stijgen.

Voorstel
aangenomen.

De aanwezige 
leden (2) van Lijst 
Groot Montferland 
worden geacht 
tegen te hebben 
gestemd.

10. Vragen
Let op dit agendapunt is behandeld op 27 juni 2019. in de voortgezette 
vergadering van 13 juni 2019.

Dhr. Linssen (CDA) inzake Grond beschikbaar stellen voor woonvormen voor 
ouderen
Dhr. Dieker (CDA) inzake opheffingsnorm school Loil
Dhr. Groote (Lijst Groot Montferland) inzake Joodse begraafplaats
Dhr. Mos (LBM) inzake parkeerplaatsen voetbalvereniging MvR

11. Raadsmonitor
Let op dit agendapunt is behandeld op 27 iuni 2019. in de voortgezette 
vergadering van 13 juni 2019.

12. Motie(s) over niet geagendeerde onderwerpen
Let op dit agendapunt is behandeld op 27 iuni 2019. in de voortgezette 
vergadering van 13 juni 2019.

Motie Sociaal Domein ingediend door: dhr. Dieker (CDA), Mevr. Rutting- 
Baars(PvdA), dhr. Groote (Lijst Groot Montferland), dhr. Steenkamp (VVD), dhr. Van 
Halteren (LBM).

lokaalbelang
nvwfnUnd u

Motie tekorten sociaal domein

De raad van de gemeente Montferland bijeen d d 13-6-2019

Constaterende dat:

» het Rijk gemeenten nu minder geld geeft door het trap op- trap af systeem;
» het Rijk onlangs de eigen bijdrage WMO heeft aangepast naar een abonnementstarief ronder hierbij de 

gemeenten te compenseren voor de hierdoor toegenomen vraag;
» de Tweede Kamer onlangs unaniem een motie aannam waarin het kabinet wordt opgedragen 'in 

samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen' als blijkt dat bet abonnementstarief leidt tot 
knelpunten in de uitvoerìng;

« Montferland net als bijna alle andere gemeenten een fMnk tekort hoeft op het sociaal domein.

Overwegende dat;
« In Montferland er hard wordt gewerkt om de transformatie en decentralisatie op termijn succesvol 

afgerond te krijgen zodat er goede zorg dicht bij de burger beschikbaar blijft voor onze Inwoners;
» de mogelijkheden van gemeenten om voorzieningen van inwoners af te bouwen beperkt zijn, gezien de 

recente jurisprudentie over de succesvolle bezwaren van Inwoners over bet afbouwen van bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp;

» nagenoeg alle gemeenten een flink tekort hebben, waardoor de conclusie getrokken kan worden dat het 
tempo van de bezuinigingen te ambitieus is ingeschat.

» sommige gemeenten, waaronder Montferland, extra geraakt worden omdat onze inwoners meer dan 
gemiddeld een beroep moeten doen op de regelingen van bet sociale domein en In de verdeling van de 
middelen hier geen rekening mee gehouden wordt;

« Montferland forse bezuinigingen In tiet sociale domein heeft doorgevoerd en nog aan het invoeren Is om 
de financiële gevolgen te beperken en dat dit zeer forse consequenties heeft voor kwetsbare Inwoners cn 
de innovatie In het sociale domein.

Vraagt het Rijk,

* om tijdelijk meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten om de transformatie succes vol te kunnen 
afronden en daarbij geen criterium te stellen dat het moet gaan om een meerjarig teknrt.

Draagt de Griffie op:

» een afschrift van deze motie te sturen aan de Staassecretarts van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* een afschrift van deze motie te sturen aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten 6eneraal;

De motie is 
aangenomen 
waarbij de 

aanwezige leden 
(2) van de fractie 
D66 wordt geacht 
tegen te hebben 

gestemd.
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deze motie te delen met de gemeenteraden in de regio Achterhoek en de regio centraal Gelderland met 
de vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven 
vanuit de regio.

En gaat over tot de orde van de dag.

in de vergadering van 13-6-2019 VOO\1

's-Heerenberg, 13-6-2019 Our^* 2 o t

De raadsgriffler,

aIÉT
Motie onderzoeksbudget rekenkamercommissie ingediend door: dhr. Dieker 
(CDA), Mevr. Rutting-Baars(PvdA), dhr. Groote (Lijst Groot Montferland), dhr. 
Steenkamp (WD), dhr. Van Halteren (LBM)

1P lokaalbelang
montferland

Regnr.:

Motie behorende bij een (niet) geagendeerd onderwerp

De raad van dc gemeente Montferland bijeen d.d. 13-6-2019

Constaterende dat:

de raad op 1 januari 2019 een zgn. gemengde rekenkamercommissie heeft Ingesteld; 
de raad onafhankelijkheid en nabijheid heeft benoemd als een van de kernwaarden van de 
rekenkamercommissie;
de raad de rekenkamercommìssie inmiddels heeft voorzien van Inhoudelijke thema's waar de 
re ken kamercommissie ondersteuning kan bieden;
met het deel van het budget van de rekenkamercommissie dat voor onderzoek is bestemd de 
toegevoegde waarde van de rekenkamercommissie niet naar voren kan komen;

Overwegende dat:

de rekenkamercommissie een belangrijk instrument is van de raad, waarvoor de raad zelf 
het budget bepaalt zodat de rekenkamercommissie onafhankelijk onderzoek kan doen; 
de rekenkamercommissie te kennen heeft gegeven in voorkomende gevallen zelf onderzoek te willen doen; 
de raad de Verordening op de rekenkamercommissie Montferland 2018 op dit onderdeel aanpast; 
desondanks het onderzoeksbudget voor de rekenkamercommissie onvoldoende is; 
dc rekenkamercommissic middels ccn onderbouwde onderzoeksopzet inzage in de kosten heeft gegeven; 
de raad goede faciliteiten wenst te bieden aan de rekenkamercommissie, zodat er ook kwalitatief goede 
onderzoeken gedaan kunnen worden.

Spreekt uit:
Voor het jaar 2019 een extra onderzoeksbudget van C 21.000 toe te willen kennen voor het doen van 2 
onderzoeken.

Draagt het college op:
Zorg te dragen voor de budgettaire verwerking in de daarvoor bestemde financiële stukken.

Namens CDA Nament PvdA Namens UI ìtferland Namens WD Namens LBM

De motie is 
aangenomen 
waarbij de 

aanwezige leden 
(2) van de fractie 
D66 wordt geacht 
tegen te hebben 

gestemd.
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Deze motie is

(aangenomen

verworpen

in de vergadering van 13-6-2019 (J&fo
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13. Sluiting

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12-9;,

De raad van de gemeente Montferland, 
De griffier,

drs. D. Berends Mr. P. Di Baat MPM

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland


