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Besluitenlijst gemeenteraad 15 september 2011  
 
Raad voltallig: nee 
Afwezig bij het nemen van besluiten: Bosman (SP) 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Verslag van de 
raadsvergadering van  
30 juni 2011 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Mededeling over 
aanpassingen beheersplan 

De raad heeft kennisgenomen van de mededeling • Initiatiefvoorstel VVD over 
verlenging voorbereidingsbesluit 
perceel Domus 

• Motie PLOD over vastleggen wat 
structurele en onaanvaardbare 
overlast is 

Unaniem  
 
 
Verworpen; 
PLOD en SP 
voor; overige 
fracties tegen 

3. Evaluatie hondenbeleid en 
voorstel nieuw 
hondenbeleid 

Wegens duur vergadering uitgesteld naar 6 oktober.   

4. Initiatiefvoorstel 
GroenLinks groene 
energie voor minima 

1. Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen 
een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid van 
collectieve inkoop van groene energie voor minima, 
respectievelijk alle inwoners van de gemeente Doetinchem. 

2. Het college is opgedragen het plan van aanpak uiterlijk in 
november 2011 aan de raad aan te bieden. 

 VVD en D66 
tegen 

5. Rapport 
rekenkamercommissie 
over invorderingsbeleid 

Het voorgestelde besluit gewijzigd in: 
De raad heeft kennisgenomen van het rapport. 

 Unaniem  

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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6. Statutenwijziging NV 
Cultureel centrum 
Amphion 

1. Kennisgenomen van de nieuwe conceptstatuten van NV 
Cultureel Centrum Amphion en de daarbij behorende akten 
van schenking, levering en uitgifte van aandelen.  

2. Zich uitgesproken voor de onder punt 1 genoemde statuten 
en aldus geen wensen en bedenkingen te hebben. 

Stemonthoudingen door Ernst, Ooms en 
Moïze de Chateleux (commissarissen bij 
Amphion) 

Unaniem  
 

7.1 Uitvoering regionale 
 woonvisie 

Een budget van maximaal € 32.500 beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van de regionale woonvisie met als dekking de reserve 
volkshuisvesting (64e wijziging van de begroting). 

 Unaniem  

7.2 Krediet (ver)nieuw-
 bouw Havenstraat  
 78-80 

Een krediet ter grootte van het bruto investeringsbedrag voor de 
renovatie van de panden Havenstraat 78-80 beschikbaar gesteld 
op basis van de kostenraming voor het definitief ontwerp (65e 
wijziging van de begroting). 

 Unaniem  

7.3 Bestemmingsplan 
 Koksgoedweg bij 
 1-2011 

1. Het bestemmingsplan Koksgoedweg bij 1 - 2011 gewijzigd 
vastgesteld, een en ander overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand 
NL.IMRO.0222.R50B218A-0003, waarbij als ondergrond is 
gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 
versie 03-05-2011 en de kadastrale kaart, versie 03-05-2011. 

2. Geen exploitatieplan vastgesteld. 

 Unaniem  

7.4 Verklaring van geen 
 bedenkingen Wabo 

Gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad nodig is. Als categorie 
aangewezen die gevallen waarvoor het college van burgemeester 
en wethouders het bevoegd gezag is. 

 SP tegen 

7.5 Stand van zaken 
 Stichting IJsselgraaf 
 en begroting 2012 
 gemeenschappelijke 
 regeling openbaar 
 primair onderwijs 
 IJsselgraaf 
 

1. Kennisgenomen van de (financiële) stand van zaken van 
Stichting IJsselgraaf. 

2. Kennisgenomen van de ontwerpbegroting gemeenschappelijke 
regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf 2012 en hier, 
desgewenst, een zienswijze op geven. 

 

 Unaniem  
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7.6 Jaarrekening 2010 en 
 wijziging Reglement 
 Toezicht op het 
 Openbaar Primair 
 Onderwijs 

1. Kennisgenomen van de jaarrekening 2010 van Stichting 
IJsselgraaf. 

2. De aanleverdatum voor de begroting in het Reglement 
Toezicht op het Openbaar Primair Onderwijs vastgesteld op 1 
december voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

 Unaniem  

7.7 Maatregelverordening 
 Wet werk en bijstand 
 

1. De Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente 
Doetinchem 2011 vastgesteld. 

2. Artikel 10, lid 1 onder d van de Afstemmingsverordening Wij 
gemeente Doetinchem 2011 en artikel 15, lid 1 onder d van 
de Maatregelverordening IOAW/IOAZ 2010 gemeente 
Doetinchem gewijzigd. 

 Unaniem  

7.8 Goedkeuring 
  benoeming lid raad 
 van toezicht Muziek- 
 school Oost- 
 Gelderland 

Goedkeuring verleend aan de benoeming van mevrouw  
mr. M. van Ruler als lid van de raad van toezicht van de Stichting 
Muziekschool Oost-Gelderland. 
 

 Unaniem  

8. Evaluatie vergaderwijze 
raad 

Wegens duur vergadering uitgesteld naar 6 oktober. 
 

  

9. Ingekomen brieven De ingekomen brieven worden volgens voorstel afgehandeld.   

10. Motie PLOD  
(reclamebeleid) 

Verworpen  PLOD, SP en 
Partij voor 
Burgers voor; 
overige fracties 
tegen 

 
 


