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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP  
DONDERDAG 6 OKTOBER 2011 OM 19.30 UUR IN HET STADHUIS 
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GroenLinks : F.H.T. Langeveld, mw. S. Bali, R.A. van Dillen, D.C. Kuipers 
 

D66 : H.L.G. Moïze de Chateleux, W.J.M. Traag 
 
SP : H.M.M. Bosman, R. Ooms  

 
SGP-ChristenUnie : H.G. Bulten 
 
PLOD :    mw. J. Grootjans-Doornbos 
 
Partij voor Burgers :    -- 
 
Voorzitter : drs. H.J. Kaiser (burgemeester) 

 
Griffier : mr. A.C. van der Haar 
 
Afwezig : mw. M.B.W. Lukassen (SP), mw. J.H.A. Putman (PvB) 

 
Wethouders : mr. O.E.T. van Dijk, drs. P.C. Drenth, drs. S. Kroon,  

mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar  
 

Verslag :   J.F.M. Hagendoorn 
 
 
 
De VOORZITTER opent de vergadering en meldt bericht van verhindering van mevrouw Lukassen 
en van mevrouw Putman. Aangezien er bij agendapunt 3 een schriftelijke stemming wordt gehouden, 
laat hij weten dat voor de stemcommissie zijn beoogd de heren De Rechteren van Hemert en Van 
Dillen. Deze zijn bereid de taak op zich te nemen. De fractie van het CDA heeft gevraagd alvorens 
de agenda voor te leggen een ordevoorstel te mogen doen.  
 

De heer VONK stelt namens de fractie van het CDA voor om agendapunt 4 Evaluatie van het 
hondenbeleid en het voorstel voor het nieuwe hondenbeleid van de agenda te halen. De motivatie 
daarvoor is dat tijdens de voorgaande raadsvergadering op 15 september 2011 het hondenbeleid ook 
geagendeerd was. Al voor de behandeling van dit punt leek er een langdurige discussie te ontstaan 
over het voorliggende voorstel met veel amendementen en moties. Deze raad heeft toen besloten 
om dit voorstel van de agenda te halen en op voorstel van de heer Thus is besloten dit punt door te 
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schuiven naar de eerstvolgende beeldvormende raad. Ze zouden zichzelf niet serieus nemen als ze 
zich niet aan dit besluit zouden houden. Vandaar hun verzoek dit agendapunt vanavond niet te 
behandelen en door te schuiven naar de eerstvolgende beeldvormende raad zodat ze nog eens 
indringend met de portefeuillehouder en andere belangstellenden en deskundigen van gedachten 
kunnen wisselen over het voorliggende voorstel.  
 
De heer VERHOEVEN beaamt dat er in de afgelopen raad is afgesproken om dit onderwerp door te 
schuiven naar de beeldvormende raad. Alleen zat daar de motivatie bij – en die is ook zo 
uitgesproken door de heer Thus namens de fractie van het CDA – dat er een ander voorstel zou 
komen. Toen bleek dat dit niet het geval was, is er uitgebreid in het presidium over gesproken en 
heeft het presidium in overgrote meerderheid besloten om dit onderwerp toch vandaag op de 
agenda te zetten. Dat onderdeel mist hij in de motivatie. Er is nadrukkelijk over gesproken. Het 
verdient niet de schoonheidsprijs maar de fractie van de VVD zal dit ordevoorstel om die reden niet 
steunen.  
 
De heer BULTEN sluit gedeeltelijk aan bij de fractie van de VVD. Aanvullend zegt hij nog dat als de 
discussie opnieuw in de beeldvormende raad zou komen, als de meerderheid van de stemmen 
daartoe aanleiding zou geven, dat de fractie van de SGP-ChristenUnie dan in ieder geval verzoekt de 
discussie die geweest is niet opnieuw te gaan doen, niet met de raad en niet met de betrokkenen. 
Daarbij moeten ze dan ook alle punten die nu al op tafel liggen in de moties en amendementen 
meewegen. Hij sluit wel aan bij de heer Verhoeven. 
 
De heer KUIPERS sluit zich ook aan bij de woorden van de heer Verhoeven. Er ligt geen nieuw 
voorstel op tafel en ze zouden nu voor de tweede keer de mensen die dit hier in de raad willen 
volgen met lege handen naar huis sturen. Dus hij vraagt het nu te behandelen.  
 
De heer KONING sluit zich namens de fractie van de PvdA aan bij de fractie van de VVD, de fractie 
van GroenLinks en de fractie van de SGP-ChristenUnie.  
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX geeft te kennen dat ook de fractie van D66 zich aansluit bij de 
woorden van de heer Verhoeven. Er ligt hetzelfde voorstel voor en je zou alleen een voorstel terug 
kunnen verwijzen naar de beeldvormende raad als er een nieuw voorstel kwam. Het zou een 
doublure zijn, dus ook de fractie van D66 steunt het ordevoorstel niet.  
 
De heer BOSMAN sluit zich namens de SP-fractie ook aan bij het voorstel van de heer Verhoeven 
om het nu te agenderen, anders blijf je aan de gang en er ligt geen nieuw voorstel voor.  
 
Mevrouw GROOTJANS sluit zich aan bij de sprekers die op dit voorstel hebben gereageerd.  
 
De heer VONK reageert dat het gaat om het principe zoals deze raad met de besluiten omgaat. Maar 
hij kan nergens in het verslag vinden dat er de vorige keer is gesproken over het feit dat er een 
toezegging zou zijn over de aanpassing van het voorstel. Het gaat om het principe dat je terugverwijst 
naar de beeldvormende raad en dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid dat het voorstel aangepast 
wordt naar aanleiding van de resultaten van een beeldvormende raad.  
 
De VOORZITTER constateert dat het voorstel dat door de heer Vonk is ingediend onvoldoende 
draagvlak krijgt en dat agendapunt 4 op de agenda gehandhaafd blijft.  
 
1. OPENING 

 
De VOORZITTER heet iedereen van harte welkom, ook ieder die op de publieke tribune zit 
en zeer in het bijzonder heet hij welkom de leerlingen van het Rietveld College die met een 
bijzondere opdracht in het kader van geschiedenis hier vanavond aanwezig zijn. Dat maakt het 
vanavond wel heel historisch. Hij hoopt straks met hen te spreken en te horen hoe ze deze 
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vergadering ervaren.  
 

2. VERSLAG VAN DE RAADSVERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2011 
 
De VOORZITTER wijst op de volgende opmerkingen: 
 
In het verslag staat op blz. 665, onderste alinea, dat de heer Van Dillen signaleert dat op een 
dag na de Domus weer op de agenda staat van de meningvormende raadsvergadering. 
Dit wordt gewijzigd in: 
De heer Van Dillen signaleert dat na een jaar de Domus opnieuw op de agenda staat van een 
meningvormende raadsvergadering.  
 
Op blz. 691, halverwege, staat dat de heer Langeveld voorstelt de vragen en het antwoord op 
brief 1 in een beeldvormende raad te bespreken. 
Hieraan wordt toegevoegd: 
De voorzitter zegt dit toe.  
 
De VOORZITTER stelt voor om de tekst aan te passen zoals is voorgesteld. De raad stemt 
daarmee in. De VOORZITTER dankt de verslaglegger.  
 

3. BENOEMING GRIFFIER 
 
De VOORZITTER geeft te kennen dat de huidige griffier, mr. A.C. van der Haar, voornemens 
is om de 65-jarige leeftijd te bereiken. Dat is in ambtelijke organisaties zeker een prestatie om 
dat zo vief en vitaal te kunnen doen. Dat betekent dat de raad hem moet ontheffen uit zijn 
functie en per gelijke datum een nieuwe griffier moet benoemen. Daar is na uitvoerige 
selectieprocedure uitgekomen de heer drs. Rob Janssens, werkzaam op het stadhuis van de 
gemeente Doetinchem. Er heeft een zorgvuldige selectie plaatsgevonden door een commissie 
bestaande uit de leden van het presidium met versterking vanuit de locogriffier en de 
gemeentesecretaris. Er is met een groot aantal kandidaten een gesprek geweest en uiteindelijk 
ligt het voorstel voor zoals het wordt gepresenteerd door de locogriffier en hemzelf als 
voorzitter van de raad. Er zal een schriftelijke stemming plaatsvinden, maar eerst spreken de 
fracties.  
 
De heer VERHOEVEN wil als voorzitter van de fractie van de VVD en als nestor van de raad 
allereerst hun grote dank en waardering uitspreken in de richting van Bert van der Haar voor 
vele jaren hele trouwe dienst. Hij was altijd bereikbaar, had altijd een luisterend oor. Hij dankt 
daarvoor. Hij hoopt dat hij na de periode met de politiek niet in een heel diep gat valt maar al 
hele leuke andere hobby’s heeft. Hij wenst de heer Janssens heel veel succes in zijn functie en 
hij hoopt heel veel goede adviezen van hem te ontvangen.  
 
De heer BULTEN stelt dat de heer Van der Haar vanaf het begin van het dualisme griffier van 
de raad is. Hij heeft aangegeven met fpu te willen gaan. De fractie van de SGP-ChristenUnie 
respecteert dit besluit. Ze willen de heer Van der Haar vanavond bedanken voor zijn 
betrokkenheid en inzet. Ze wensen hem de komende tijd tot het einde van zijn 
dienstbetrekking nog kracht en wijsheid toe om zijn werk af te ronden en over te dragen. En 
ook daarna om een tijd van rust te krijgen met en voor zijn familie. De fractie van de SGP-
ChristenUnie kan instemmen met de benoeming van de heer Janssens als nieuwe griffier. Hij 
kent de ambtelijke organisatie, college en raad als geen ander. Dit kan een bedreiging zijn om 
onvoldoende los te komen van de oude situatie. De fractie van de SGP-ChristenUnie ziet het 
echter ook als een voordeel en kans omdat er geen tijd verloren gaat met inwerken in de 
organisatie. De heer Janssens krijgt een zware taak om het de raad naar de zin te maken, maar 
ook ‘neen’ is een antwoord. Ze verwachten van de nieuwe griffier veel en dat zal soms 
wederzijds tot creatieve oplossingen moeten leiden om tot overeenstemming te komen of om 
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aan elkaars wensen te voldoen. Dit geldt wat hen betreft voor de volle breedte van het 
politieke spectrum. Ze gaan ervan uit dat er snel een hechte situatie zal ontstaan in het hele 
team van de griffie en dat ook een rolverandering van de heer Janssens in de ambtelijke 
organisatie op geen enkele manier belemmerend zal werken. Ze wensen de heer Janssens een 
inspirerende en succesvolle dienstbetrekking toe.  
 
De heer THUS wil vanuit deze plaats op deze avond de heer Janssens veel sterkte en wijsheid 
toewensen bij het werk voor de raad. Het is een andere functie dan hij gewend is aan de 
andere kant van de lijn. Ze hebben met de gesprekken ook begrepen dat hij veel aan sport 
doet, hard kan lopen. Dat zal bij het griffierswerk goed te pas kunnen komen. Hij wenst hem 
een plezierige samenwerking met de raad toe. Het zal niet altijd meevallen, maar dat gaat 
lukken.  
 
De VOORZITTER brengt het voorstel in stemming en vraagt de stemcommissie de 
werkzaamheden op te nemen.  
 
De heer VAN DILLEN laat weten dat er 29 stemmen zijn uitgebracht en allen voor het 
voorstel hebben gestemd.  
 
De VOORZITTER stelt vast dat de heer drs. B.P.M. Janssens benoemd is tot griffier van de 
raad van de gemeente Doetinchem. Ze zullen op 8 december zijn beëdiging tegemoet zien. Hij 
wenst de heer Janssens namens allen van harte geluk en hij is blij met de keuze die de raad 
vanavond heeft uitgesproken. De gemeenten in Nederland en ook Doetinchem staan voor 
grote uitdagingen. Het zal anders zijn in de komende 10 jaar dan het in de afgelopen 10 jaar is 
geweest. Dat geldt voor het hele openbaar bestuur. Er worden bijzondere uitdagingen gedaan 
ook in de interactie tussen de raad als volksvertegenwoordiging en de bevolking. Er zal ook 
veel gevraagd worden van het samenspel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke 
organisatie. Er zal veel vindingrijkheid worden gevraagd. Er zal veel souplesse en flexibiliteit 
moeten worden gevraagd en creativiteit. Ze denken dat ze met de heer Janssens klaar zijn 
voor de toekomst. Die vreugde en dank wil hij graag tot uitdrukking laten komen in een 
bloemetje dat hij namens raad en college en de collega’s in de organisatie mag aanbieden. Hij 
overhandigt een bos bloemen aan de heer Janssens en wenst hem een goede samenwerking. 
Dit wordt door de aanwezigen met applaus onderstreept.  
 

4. EVALUATIE HONDENBELEID EN VOORSTEL NIEUW HONDENBELEID 
 
Mevrouw KOCK stelt dat dit voorstel leeft bij de inwoners van Doetinchem gezien het grote 
aantal insprekers bij de beeldvormende raad. De fractie van de PvdA heeft daar ook veel aan 
gehad bij het beoordelen van dit voorstel. De uitgangspunten van dit voorstel zijn versimpeling 
van de regels en voorzieningen en meer eigen verantwoordelijkheid voor de hondenbezitters. 
Deze uitgangspunten kan de fractie van de PvdA volledig onderschrijven. Los van het feit of er 
al dan niet meer klachten over hondenoverlast zijn, zijn deze uitgangspunten wat hen betreft 
sowieso al een reden om het huidige beleid dat ten slotte al 13 jaar oud is eens tegen het licht 
te houden. Er is in de aanloop naar deze raadsvergadering onduidelijkheid geweest over het 
aantal klachten. Ze vinden dit jammer en onnodig. Om de effectiviteit van het oude beleid te 
beoordelen, moet je je baseren op de goede cijfers. Toch is dit voor hen geen reden om te 
twijfelen aan de noodzaak van een herziening van het hondenbeleid. Om na 13 jaar te kijken of 
er in het woud van regels en voorzieningen kan worden gesnoeid zodat zaken helderder 
worden, is een goede zaak en alleen al aanleiding genoeg voor een nieuw beleidsvoorstel. 
Echter de voorgestelde wijzigingen moeten wat betreft de fractie van de PvdA wel aan twee 
voorwaarden voldoen. Het moet realistisch en haalbaar zijn en het moet zaken die goed lopen 
niet nodeloos ingewikkeld maken. Dat laatste lijkt hun ook strijdig met een van de 
uitgangspunten van het voorstel. Wat betreft de haalbaarheid van de nieuwe regels hebben ze 
grote vraagtekens bij de opruimplicht op de grote losloopterreinen. Deze twijfels werden 
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bevestigd in de beeldvormende raad door de diverse insprekers. Ze begrijpen dat het duidelijk 
is: overal binnen de bebouwde kom opruimplicht. Maar haalbaar en nodig? In de Zumpe achter 
je hond aan moeten gaan om te zien waar hij gaat zitten? Het is goed voor je conditie maar dat 
gaat in de praktijk niet gebeuren. Ook is deze regel niet of nauwelijks te handhaven. Bovendien 
kunnen ze zich niet voorstellen dat de klachten over hondenpoepoverlast betrekking hebben 
op de losloopterreinen. De terechte ergernis van veel mensen gaat over hondenpoep op de 
stoep of op het schoolplein. Hier zullen ze dan ook een motie voor indienen. Een tweede punt 
dat wat de fractie van de PvdA betreft aangepast dient te worden, is het schrappen van de 
hondentoiletten in Wehl. Ze hebben van diverse kanten begrepen dat deze voorziening in 
Wehl prima werkt. Mensen zijn eraan gewend en het functioneert goed. Om deze voorziening 
dan te schrappen en er losloopterreinen voor in de plaats te maken, lijkt hun nodeloos 
ingewikkeld. Voor hen is een hondentoilet ook een losloopterrein. Weliswaar een kleine, dus 
met opruimplicht, maar gewoon een losloopterrein. Ook dit is terug te vinden in hun motie. 
Verder heeft ze nog twee opmerkingen. Deze hebben betrekking op de handhaving en de 
spreiding van de losloopterreinen over de gemeente. In de beeldvormende raad hebben ze van 
verschillende mensen gehoord dat de handhaving te wensen overlaat. Nu beseffen ze direct dat 
het lastig is om mensen op heterdaad te betrappen. Ook de onduidelijkheid in de oude 
regelgeving maakt de zaak moeilijker te handhaven. Nu het beleid ingaat, willen ze het college 
echter wel met klem verzoeken strikter te handhaven. Zeker in het begin is het noodzakelijk 
dat mensen ook worden aangesproken over bijvoorbeeld de opruimplicht en de verplichting 
om een opruimiddel bij zich te hebben. Doen ze dit niet, dan gaat het nieuwe beleid weinig 
verschil maken. Ze willen de wethouder vragen om zijn visie op de strengere handhaving te 
geven. Hoe gaat hij dit in de praktijk vormgeven? Tot slot hebben ze een aantal klachten van 
mensen gehoord van mensen over de spreiding van losloopterreinen over onze gemeente. Ze 
willen het college de toezegging vragen hier nog een kritisch naar te kijken en de raad middels 
een mededeling hiervan op de hoogte te stellen. De fractie van de PvdA wil het college niet 
vastpinnen op maximale afstanden die hondenbezitters mogen afleggen. Het kan niet zo zijn dat 
ze als gemeente allerlei terreinen hiervoor moeten gaan aanleggen. Ze hebben er vertrouwen 
in dat als het college nogmaals kritisch kijkt, graag samen met de wijken en dorpen, ze hier 
best uit komen. Ze vraagt de wethouder hiervoor een toezegging te doen. Ze leest de motie 
voor. 
 

M O T I E (1) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op 6 oktober 2010; 
gelezen het voorstel van het college over Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw 
hondenbeleid, agendapunt 4; 
overwegende dat: 
• we het streven naar meer eenduidigheid in beleid en de nadruk op eigen 
verantwoordelijkheid van de hondenbezitter onderschrijven en herkennen in voorstel;  

• er tegelijkertijd sprake moet zijn van haalbare regels en wij de twijfels van de insprekers 
delen over de haalbaarheid van opruimplicht op de grote losloopterreinen; 

• het verstandiger is om voorzieningen in het huidige beleid die goed functioneren (de 
hondentoiletten in Wehl) te integreren in het nieuwe beleid i.p.v. te vervangen door nieuwe 
voorzieningen; 
 

b e s l u i t: 
• punt 1 onder Besluit als volgt aan te passen: Binnen de bebouwde kom geldt overal 
opruimplicht met uitzondering van de losloopterreinen groter dan 2000 m2 

• Het ‘Voorstel samengevat’ onder Nieuw Hondenbeleid als volgt aan te passen: Het nieuwe 
beleid is eenduidig en legt meer eigen verantwoordelijkheid bij de hondenbezitter. Alle 
uitlaatplaatsen en –routes worden verwijderd. De 4 hondentoiletten in Wehl blijven bestaan 
en vallen in de categorie kleine losloopterreinen met opruimplicht. 
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 en gaat over tot de orde van de dag. 
PvdA  
 
Tot slot heeft mevrouw KOCK nog een opmerking die wellicht wat vooruit loopt op de 
zaken, maar ze heeft ook gezien dat er heel wat amendementen en moties zijn op dit voorstel. 
Ze stelt voor om tijdens de schorsing te kijken hoe ze die in elkaar kunnen schuiven.  
 
De heer STEINTJES memoreert dat de fractie van het CDA bij verschillende gelegenheden 
heeft gevraagd om een extra ronde beeldvorming. Ze vonden en vinden nog steeds dat dit 
voorstel niet rijp is voor besluitvorming. De heldere lijn in het voorstel ontbreekt nog steeds 
op meerdere punten in het nieuwe beleid terwijl rigoureus afscheid wordt genomen van  het 
oude beleid zonder dat het op alle fronten faalde. Omdat is besloten om vanavond te besluiten 
over dit voorstel, voelt de fractie van het CDA zich in ieder geval genoodzaakt op twee punten 
het voorstel van moties te voorzien. Met het verdwijnen van het huidige beleid, verdwijnen 
onder andere de hondentoiletten in Wehl. ‘Die passen niet in het moderne nieuwe beleid’, 
luidde de reden. Dat kan zijn, maar ze functioneren wel prima, voor zover de fractie van het 
CDA kon achterhalen. Dus waarom ze dan afschaffen? Dit is een van de wijzigingen, maar zo 
zijn er meer waarvan de fractie van het CDA zich afvraagt of het beleid niet goed was of dat 
andere redenen de doorslag hebben gegeven het huidige beleid helemaal los te laten. Dan het 
nieuwe beleid. De fractie van het CDA zal zich beperken tot twee zaken waarvan zij vinden dat 
het voorstel aanpassing behoeft. Maar ook hier geldt dat er eigenlijk nog veel meer van te 
zeggen is. Ten eerste de aanlijnplicht. Binnen de bebouwde kom wel en er buiten niet. 
Waarom? Het moest toch eenvoudig en eenduidig zijn? Wat betreft de fractie van het CDA 
gaat de aanlijnplicht ook buiten de bebouwde kom gelden. Naast het feit dat dit eenvoudig en 
eenduidig is, zijn er nog enkele belangrijke redenen. In het algemeen ligt de snelheid buiten de 
bebouwde kom hoger. Logisch dus om extra veiligheid in te bouwen. Aanlijnen dus. Nog een 
reden is de aanwezigheid van andere dieren en vee. Om te voorkomen dat honden zich op 
privéterrein begeven, is aanlijnen een extra zekerheid. Zo wordt de verspreiding van de 
gevreesde neospora bacterie voorkomen evenals het opjagen van dieren in de wei. Hiervoor 
zal hij een motie indienen. Het tweede punt dat ze graag veranderd hebben, betreft de 
opruimplicht op de losloopterreinen. Van de hondenbezitter kan naar de mening van de fractie 
van het CDA niet verlangd worden dat hij zijn viervoeter over het hele terrein volgt om op te 
ruimen. Dit lijkt hun praktisch ondoenlijk. Het volgen van de hond wordt helemaal een 
hachelijke zaak als het onderhoud, het maaien van de terreinen te wensen overlaat. Ze hebben 
allemaal de voorbeelden kunnen zien en horen. Het hoeft geen geschoren gazonnetje te zijn, 
maar een beetje onderhoud….. De fractie van het CDA ziet de opruimplicht op de 
losloopterreinen niet zitten. Daarvoor de tweede motie. Hij leest de moties voor: 
 

M O T I E (2) aanlijnplicht buitengebied 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen het raadsvoorstel nr. 4 Evaluatie hondenbeleid, voorstel nieuw hondenbeleid:  
 
overwegende dat:   
• ter bevordering van de veiligheid; 
• een grotere eenduidigheid van het beleid; 
• en de extra borging dat honden geen privéterreinen betreden 

 
b e s l u i t:  
het raadsvoorstel in die zin aan te passen dat ook buiten de bebouwde kom de aanlijnplicht 
geldt. 
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CDA 
 

M O T I E (3) opruimplicht losloopterreinen 

 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen het raadsvoorstel nr. 4 Evaluatie hondenbeleid, voorstel nieuw hondenbeleid; 
  
overwegende dat de praktische haalbaarheid gering zal zijn; 
 
b e s l u i t :  
 
het raadsvoorstel in die zin aan te passen dat de opruimplicht op de aangewezen 
losloopterreinen wordt geschrapt. 
 
CDA 
 
De heer DE RECHTEREN VAN HEMERT stelt dat het huidige beleid ongeveer 13 jaar in de 
lucht geweest is. Was of is het huidige beleid zo ingewikkeld? Neen. De trouwe natte neuzen 
moesten gewoon aangelijnd zijn en er was een opruimplicht. Wat is hieraan ingewikkeld? Of 
wil men het gewoon niet begrijpen? In het stuk staat ook dat de overlast landelijk toeneemt. 
Maar wat heeft dat met Doetinchem te maken? Althans niet met de evaluatie. Buiten dit en 
verdere ernstiger zaken. De tabel die ze in de beeldvormende raad kregen, geeft een heel 
ander beeld dan dat ze nu in de raadsvergadering hebben. Plotseling zijn de klachten een stuk 
minder geworden. Een enorm verschil. Dat klopt. Welke klopt? Of kloppen beide niet? In de 
beeldvormende raad stond dat er in 2006 1700 klachten waren terwijl in het raadsvoorstel er 
nu in een keer 120 klachten zijn. Dit maakt voor de beeldvorming een enorm verschil. Stelt dit 
de context van het gehele stuk niet ter discussie? Van de klagers is niets bekend. Alleen is 
bekend welke straat het betreft en aan deze gegevens heeft men niets. De evaluatie zegt totaal 
niets. Het nieuwe beleid: wordt het aantal klachten door het nieuwe beleid minder? Hij denkt 
van niet. Klagers blijven er altijd, hoe het beleid ook is. Vreemd in hun ogen is dat in het 
buitengebied geen aanlijnplicht is, maar wel komt er een omheining rond de losloopterreinen. 
In hun ogen is dat erg onlogisch. Mevrouw GROOTJANS heeft een aanvulling en een vraag. 
Naar zij heeft begrepen staat in de stukken dat de klachten geconcentreerd zijn op het aantal 
straten, volgens haar 157 en dat dus het aantal klachten terug te leiden valt naar het aantal 
straten. Dus meerdere klachten uit dezelfde straten. De heer DE RECHTEREN VAN HEMERT 
geeft toe dat het zo kan zijn, maar dan weet hij nog niets van het aantal klagers. Het kan wel 
een klager zijn geweest die in al die straten geklaagd heeft, dus het zegt hem totaal niets. Het 
zal wel niet zo zijn, maar het kan wel. In het stuk van de wethouder naar aanleiding van hun 
vragen d.d. 6 september in de beeldvormende raad, staat een boete voor het niet in bezit 
hebben van een deugdelijk opruimmiddel. Maar in het raadsvoorstel staat plotseling een plastic 
zakje of een schepje als opruimmiddel. Dit zal weer discussie opleveren met de handhavers. Hij 
ziet zich al lopen. De handhaver zal zich beroepen op het raadsvoorstel: geen plastic zakje, 
geen schopje, € 70,00 boete. Er was beloofd door de invallende wethouder een voetnoot met 
meerdere opruimmiddelen, meerdere mogelijkheden. Maar dat zien ze nergens in de 
beantwoording terug. Dan de lijst met losloopterreinen. Het was wel makkelijk geweest als ze 
die bij de beeldvormende raad hadden gehad. Van een van de terreinen aan de Sicco 
Mansholtweg wordt gezegd dat die op basis van indruk vervalt. De indrukken die hij heeft zijn 
ook altijd verkeerd, dus hij wil iets doen alleen op basis van feiten. Ook zijn inmiddels de 
hondenpoepafvalbakken al verwijderd terwijl in de beeldvormende raad plechtig werd beloofd 
dat de werkzaamheden zoals omheiningen en bakken verplaatsen pas na 1 januari zouden 
plaatsvinden. Wel zijn ze blij met de toezegging dat er op de losloopterreinen veelvuldig 
gemaaid zal worden. Maar dan is wel de vraag: wat is veelvuldig? Ten aanzien van het aantal 
klachten hoort hij graag wat nu de juiste cijfers zijn. Buiten de bebouwde kom komt er een 
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aanlijnplicht, maar waarom dan wel een omheinde losloopplaats? Dat lijkt hem onlogisch. Wat 
zijn de deugdelijke opruimmiddelen? Waarom wordt er voorafgaand aan dit raadsbesluit al 
begonnen met de werkzaamheden? De fractie van de VVD vindt dat elke hondenbezitter te 
allen tijde verantwoordelijk is voor zijn of haar hond, aangelijnd of niet. Daarnaast vindt de 
fractie van de VVD dat er zo min mogelijk regels moeten worden vastgesteld, maar dat deze 
dan ook goed gehandhaafd moeten worden. 
 
De heer KUIPERS laat weten dat toen hij dit voorstel las het hem te binnen schoot: 
paradigmashift. Een jaar geleden behandelden ze hier in de raad de trendnota van het college. 
Dat hebben ze onder andere op voorstel van de fractie van GroenLinks niet aangenomen, 
maar er kennis van genomen. Ze waarschuwden toen dat het zo abstract was dat je geen idee 
had wat eruit kan rollen. Een voorbeeld hiervan ligt nu voor. In de trendnota stond onder 
andere in het hoofdstuk ‘De Doetinchemse visie, ruimte voor een verantwoordelijke 
samenleving’ op pagina 17 ‘De overheid is zich vanuit de intentie dingen beter te maken met 
bijna alles gaan bemoeien. Dit heeft tot gevolg dat de burgers bij elk probleem naar de 
overheid kijken voor een oplossing in plaats van zelf de problemen op te lossen’ en op pagina 
26 van de trendnota staat: ‘We willen de coördinatie beperken en de regeldruk verminderen’. 
In het coalitieakkoord van dit college onder hoofdstuk 2 ‘Prettig wonen in een wijk en dorp’ 
schrijft het college onder 2.1 Leefbaarheid: ‘Bewoners zijn in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk’. Voorts in het coalitieakkoord op pagina 18 
onder 5.3 ‘Verminderen van de vergunningsprocedures en toezicht; initiatieven van bewoners 
en bedrijfsleven worden regelmatig gehinderd en/of vertraagd door bureaucratische 
vergunningsprocedures en toezicht’. Gelezen het coalitieakkoord en de trendnota komt het 
voor dat het college op deze manier gemeenschapszin en betrokkenheid wil vermijden. Het 
ziet deze emancipatie minder als een bevrijdingsproject maar meer als een beschavingsproject. 
Maar dan is er binnen anderhalf jaar toch koudwatervrees bij het college. Zo zien de leden van 
de raad dat het voornemen van het college van minder beleid en minder toezicht en meer 
eigen verantwoordelijkheid voor de burgers, wordt tenietgedaan door deze 
hondenbeleidsnota. Dan dit beleidsvoorstel zelf. De huidige apv; lees de artikelen onder 2.4 17 
t/m 20 nog maar eens na. Deze zijn naar zijn mening ruim voldoende. Ook als je de terugloop 
van klachten ziet, vraag je je af wat de noodzaak is om het beleid op meerdere punten aan te 
scherpen. Volgens de fractie van GroenLinks is het aantal klachten dat hun tot nu toe heeft 
bereikt over deze herziening van het hondenbeleid groter dan de klachten van de 
hondenoverlast tot nu toe bij de gemeente. Het gaat vooral over de voorzieningen. Dan de 
financiering. Slechts een derde van de hondenbelasting wordt gebruikt voor de hond in 
Doetinchem. De fractie van GroenLinks heeft al eerder voorgesteld deze belasting drastisch te 
verlagen. Maar dan de voorgestelde boetes. Hij rekent voor: in onze gemeente hebben we 
ongeveer 5500 honden. Tel hierbij de niet aangegeven/illegale honden bij op (stel 10%) dan 
kom je op 6000 poepproducerende objecten. 6000 maal tweemaal per dag maal 365 dagen 
maal € 100 boete is potentieel € 438 miljoen bruto op straat. Daar gaan ze van aftrekken de 
mensen die al netjes de fecaliën opruimen. Zeg 20% van de eigenaren. Dan kunnen ze volgens 
de Wet bestuurlijke boetes overlast in de openbare ruimte volgens artikel 154b, lid 9 geen 
boete opleggen aan personen die ten tijde van de overtreding 12 jaar of ouder waren – bij die 
ouder waren wordt de boete gehalveerd. Zeg gemakshalve een vermindering met nogmaals 
20%. Dan mogen de boetes volgens artikel 154b lid 5 alleen worden uitgereikt door een 
hiertoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit is een ambtenaar, dus moeten ze 
de tijden buiten kantoortijd hierop ook in mindering brengen. Ten slotte moet deze ambtenaar 
op tijd naar huis om zijn of haar hond ook uit te laten. Dat is nog een 56,9%. Een snelle 
rekensom leert dan dat de mogelijke jaaropbrengst van deze voorgestelde boete ongeveer € 
13,5 miljoen kan zijn. Kwamen ze dit niet structureel tekort op de begroting? Het lijkt hem een 
unieke kans voor een alerte wethouder. Maar, alle gekheid op een stokje. De raad kan uit dit 
relaas concluderen dat de fractie van GroenLinks dit totale voorstel niet kan onderschrijven. 
Ze vinden dat onnodig en ongewenst. Op dit moment biedt de huidige apv voldoende 
mogelijkheden om de genoemde problemen op te lossen en daarnaast komt via de 
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hondenbelasting voldoende geld binnen om het hondenbeleid zonder deze absurde boetes 
poten te geven.  
 
Mevrouw GROOTJANS wil na al deze humor even op de inhoud ingaan en doet dat via 
moties. Deze spreken al voor zich.  
 

M O T I E (4) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen het raadsvoorstel nr. 4 Evaluatie hondenbeleid, voorstel nieuw hondenbeleid:  
 
overwegende dat:   
• insprekers tijdens de beeldvormende raad over dit onderwerp hebben aangegeven dat de 

grootte van losloopterreinen gecombineerd met opruimplicht niet voldoende haalbaar is 
gezien loopafstanden en het kunnen volgen van de hond; 

• grote losloopterreinen volgens de insprekers vaker – geheel – gemaaid moeten worden 
wanneer er opruimplicht geldt en dit extra kosten met zich meebrengt; 
 

b e s l u i t:  
het raadsvoorstel in die zin aan te passen dat: 
• opruimplicht gaat gelden voor losloopterreinen/hondentoiletten kleiner dan circa 2000 

m2 en voor de losloopterreinen groter dan circa 2000 m2 geen opruimplicht geldt;  
• de kleinere losloopterreinen (< 2000 m2) zo ingericht en onderhouden worden dat zij 

gemakkelijk beloopbaar zijn. 
 

 
 
Er is in deze motie veel te herkennen van die van de fractie van de PvdA, dus mevrouw 
GROOTJANS denkt dat overleg verstandig is.  
 

M O T I E (5) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen het raadsvoorstel nr. 4 Evaluatie hondenbeleid, voorstel nieuw hondenbeleid:  
 
overwegende dat:   
• uit inspraakreacties tijdens de beeldvormende raad en uit de inspraaknotitie blijkt dat het 

aantal en de spreiding van losloopgebieden voor honden niet voldoende is; 
• dat losloopterreinen binnen een redelijke loopafstand, in het bijzonder voor ouderen, 

bereikbaar moeten zijn; 
 

b e s l u i t:  
het raadsvoorstel in die zin aan te passen dat: 
• voor de inwoners van onze gemeente binnen een loopafstand van 700 meter een 

losloopterrein(tje), of hondentoilet met enige ruimte of buitengebied beschikbaar komt 
waar de hond niet aangelijnd kan lopen. 
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Op deze laatste motie wil ze nog even ingaan. Ze heeft namelijk de afstanden opgevraagd 
binnen de gemeente en even vergeleken met de spreiding van de terreinen. Dan blijkt dat er 
een aantal wijken is, met name oudere wijken zoals Het Weerdje, IJsseltuinen, Centrum en De 
Pas, maar ook ligt er een risico ten aanzien van Overstegen en Schöneveld dat men toch een 
behoorlijke afstand moet gaan lopen voordat men bij een losloopterrein is. Ze neemt als 
voorbeeld Het Weerdje. Het Weerdje moet naar de Torontostraat. Dat betekent ook dat zij 
via de tunnel onder het spoor door moeten om daar te komen. Dat lijkt haar niet verstandig. 

Vandaar dat ze deze motie heeft ingediend. Tot slot wijst ze op de foto 
die op de motie staat van een bord. Dat bord staat in de gemeente 
Assen. Dat is de manier waarop zij de terreinen aansturen waar al of niet 
losloopterrein ligt, of een terrein ligt waar honden aangelijnd moeten 
worden, of een terrein is waar al of niet opruimplicht geldt. Ze hebben 
daar verschillende honden op staan. Het ziet er heel erg leuk uit. Een van 
de insprekers gaf ook aan dat het zo slecht te zien is wat de regel is voor 
een bepaald losloopterrein of situatie. Wellicht is het een idee voor het 
college om dit over te nemen. Als ze met de borden zorgvuldig 
aansturen, kan de schriftelijke informatie ook beperkt blijven.  

 
De heer TRAAG vindt dat het nieuwe hondenbeleid betekent dat ze van drie naar vijf regels 
gaan. Nu al geldt een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom. Dat wordt niet anders. De 
hondenuitlaters moeten de poep opruimen. Dat geldt nu al, maar daar komt in het kader van 
deregulering zelfs nog een regel bij. Ze schrijven voor hoe ze dat moeten doen. Met een 
schepje in een plastic zakje. Dat past natuurlijk in een grotere verantwoordelijkheid van de 
burgers. Nu al mogen de honden overal komen, tenzij anders is beslist. In het nieuwe beleid 
mogen de honden ook overal komen tenzij anders beslist. Wel nieuw is de aanlijnplicht in 
natuurgebieden, tenzij het de Kruisbergse bossen zijn. Daar zit schijnbaar geen wild dat kan 
worden verstoord. Meer in plaats van minder regels. Dat is pas deregulering. Het nieuwe 
motto van het college lijkt: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder.’ Maar de 
fractie van D66 vindt het huidige beleid niet te ingewikkeld. Integendeel. Maar het probleem 
lijkt de uitwerking. Naast de fysieke uitwerking is vooral de handhaving een probleem, als hij de 
insprekers goed begrijpt. Jammer genoeg is handhaving geen onderwerp van deze 
meningvormende raad anders zouden ze dit onderwerp beter kunnen uitwerken in breder 
verband. Een gemiste kans, want het wordt kennelijk niet belangrijk geacht. Indachtig de spreuk 
‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ vraagt de fractie van D66 het college alsnog 
een integraal handhavingsbeleid te agenderen. Ze horen daarover graag de mening van de 
portefeuillehouder. Nu praten ze alleen over de handhaving in het kader van het hondenbeleid. 
Of beter, zoals veel insprekers melden: het gebrek aan handhaving. Daarom vindt de fractie 
van D66 dat eerst de handhaving goed geregeld moet worden en daarbij eventuele fysieke 
aanpassingen worden doorgevoerd. Een goede handhaving in combinatie met een goede 
uitvoering van het huidige beleid vergroot het draagvlak waardoor ook de handhaving weer 
gemakkelijker wordt. Als er dan nog een beleidswijziging nodig is, zien ze die graag van het 
college tegemoet. Wat de fractie van D66 betreft dus niet eerder. Volgens hen is de motie van 
de fractie van de PvdA eerder een amendement dan een motie. Misschien kan de griffier dat 
nagaan.  
 
De heer BOSMAN zal zijn betoog achterwege laten, want alles is al gezegd en de SP-fractie zit 
meer op de lijn van de fractie van de PvdA en de fractie van het CDA en om tijd te besparen 
begint hij gelijk met zijn motie: 
 
 

M O T I E  (6) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
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gelezen het raadsvoorstel nr. 4 Evaluatie hondenbeleid, voorstel nieuw hondenbeleid; 
 
overwegende dat: 
 
-      uit inspraak tijdens de beeldvormende raad over dit onderwerp blijkt dat de handhaving 

ernstig tekortschiet; 
-      opbrengsten van hondenbelasting 2011 zijn geraamd op 365.000 euro; 
-      deze opbrengst als volgt wordt verdeeld: Maatregelen uit het hondenbeleid 105.000 euro, 

Indirecte besteding 100.000 euro, algemene middelen 160.000 euro; 
-      uit inspraak tijdens de beeldvormende raad, deze verdeling veel weerstand blijkt op te 

roepen bij de hondenbezitter omdat ze het oneerlijk vinden dat er slechts 1/3 van de 
hondenbelasting daadwerkelijk naar het hondenbeleid gaat;  
 

b e s l u i t: 
 
-      het raadsvoorstel in die zin aan te passen dat er een efficiëntere handhaving zal 

plaatsvinden (niet alleen tijdens de opstartfase); 
-      dat de gelden afkomstig uit de inning van hondenbelasting ook daadwerkelijk ingezet gaan 

worden voor verbeteringen op dit gebied; 
-      bij het ontstane overschot van 160.000 euro aan geïnde hondenbelastingen terugvloeien 

naar de hondenbezitter d.m.v. verlaging van de hondenbelasting en niet laten terugvloeien 
naar de algemene middelen. 
 

SP-fractie  
 
De heer VAN DER HAAR (griffier) geeft een toelichting op het verschil tussen motie en 
amendement. Een amendement is een wijzigingsvoorstel. Als de raad een amendement indient, 
moeten ze precies aangeven wat ze in het dictum door wat vervangen. Een motie is een 
algemene uitspraak van de raad waarin deze in het algemeen een ander, meestal de 
burgemeester of het college, in beweging zet. Het is hier nog extra lastig. Het dictum is hier 
algemeen geformuleerd. De raad wil iets en ze willen iets dat vooral op het terrein van b&w 
ligt. Vandaar dat ze, meestal in overleg met de indiener, meestal hebben gekozen voor een 
motie. Ze kunnen zich troosten met de wetenschap dat het uiteindelijk niets uitmaakt.  
 
De VOORZITTER voegt daaraan toe: …. En dat hier waarschijnlijk nog correspondentie over 
gaat ontstaan tussen het Nederlands genootschap van burgemeesters en de Nederlandse 
griffiersvereniging. Hiermee is in ieder geval het karakter van de ingediende moties vastgelegd.  
 
Wethouder DRENTH stelt dat duidelijk is dat het hondenbeleid heel veel emoties oproept. 
Dat is bij de beeldvormende raad gebeurd, dat is bij het opstellen van het beleid gebeurd en op 
de overlegmomenten die er waren en het gebeurt ook vanavond. Dat het moeilijk is, moge 
ook duidelijk zijn. Ongeveer een op de vijf huishoudens in onze gemeente kent de 
aanwezigheid van een of meer honden en die hebben vaak een plek in het gezin die op zijn 
minst zeer aanwezig mag worden genoemd. Hij bedoelt dit in de zin dat het een waar en 
volwaardig huisgenoot is. Dat het gevoelens oproept als het gaat over hondenbeleid en 
hondenbelasting is dus niet meer dan logisch en te verwachten. Er zijn echter heel veel mensen 
die juist helemaal niets hebben met honden. Ook daar zie je dezelfde emoties, zij het 180° 
anders, naar boven komen. Ze kennen naast de punten waarom nieuw beleid moest komen, 
namelijk het andere beleid dat de voormalige gemeente Wehl kende dan de voormalige 
gemeente Doetinchem en ondanks dat – en daarvoor excuses, het had niet gemogen – het 
foutieve aantal klachten dat sinds 2006 kwam, maar wel een verhoging van de klachten van 
2006 . En dan maakt het niet zoveel uit of dat vanwege de herindeling was of niet. Zelfs als je 
het aan gemeentegrootte relateert, kan je zien dat het aantal klachten toenam. Dit even los van 
de weging of dat erg is of niet. Ze hebben de afgelopen jaren gezien dat er nogal wat discussies 
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waren, bijvoorbeeld in Overstegen over een hondenuitlaatterrein. Daar waren de discussies 
over wel of niet omheind, wel of niet mee omgaan. De raad heeft daar wel tientallen brieven 
over gehad. Dat zijn de aanleidingen waardoor blijkt dat het dus kennelijk gewenst is om toch 
iets van regulering in dat geheel aan te brengen. Als je dan kijkt wat grote lijnen van wijziging 
zijn ten opzichte van het bestaande beleid vanuit de voormalige gemeente Doetinchem versus 
het beleid dat nu voor ligt, dan zien ze dat het beleid vooral wijzigt als het gaat over de 
losloopterreinen, de inrichting daarvan en een regeling die alles te maken heeft met de 
handhaving, namelijk dat je iets mee moet hebben waarmee je de hondenpoep zelf als 
hondenbezitter of uitlater op kunt ruimen. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen. Het huidige 
beleid kent geen aanlijnplicht in het buitengebied. Het huidige beleid kent wel een aanlijnplicht 
in natuurgebieden met uitzondering van de Kruisberse bossen. Het nieuwe beleid biedt wel 
een aantal plekken als het gaat over hondenlosloopterreinen. Dat sommige terreinen in de 
gemeente gebruikt worden als losloopterrein zonder dat ze zijn aangewezen, kan zo zijn. 
Daarom is dit nieuwe beleid opgesteld. Als je precies gaat kijken wat er nu verandert, dan is 
het zo dat het aantal terreinen dat formeel is aangewezen vergroot en dat ze die inderdaad 
gaan omheinen. De raad heeft zelf kunnen meemaken hoeveel discussie daarover komt in 
wijken. Dan kan je dat dus maar beter reguleren. Je kunt wel zeggen dat het ieders eigen 
verantwoordelijkheid is en dat is ook zo, maar als je dan in de praktijk ziet dat op een aantal 
plekken mensen daar dus niet met elkaar uit komen - vergelijk het met roken – dan moet er 
ergens dus iets gebeuren. Men legt ook de vraag bij de raad neer: ‘Regel het want we komen 
er niet uit’. Dat kan van de kant van hondenbezitters zijn en dat kan komen van de kant van 
niet-hondenbezitters. Beiden zijn de gemeente even lief. Als je bekijkt waar het over gaat in dit 
beleid en hij legt daar de moties en amendementen naast, dan dankt hij dat de meeste van de 
wijzigingen een aanscherping betekenen ten opzichte van het huidige beleid. De raad wil zelf 
een aantal dingen extra regelen. Bijvoorbeeld de aanlijnplicht in het buitengebied. Die is er nu 
niet. De raad wil hem volgens een van de voorliggende voorstellen toevoegen. Dat is de eigen 
keuze van de raad. Maar hij wil aangeven dat het een verscherping van beleid is en geen 
afname. De heer STEINTJES stelt dat het invoeren van een aanlijnplicht zowel binnen als buiten 
de bebouwde kom compleet strookt met een van de andere doelstellingen die erin stond en 
dat is vereenvoudiging en eenduidigheid kweken. Eenduidiger en eenvoudiger dan een 
complete aanlijnplicht overal is niet te halen. Wethouder DRENTH denkt dat de heer Steintjes 
daarin op de letter genomen gelijk heeft. Dan kan je zeggen dat de hond overal is aangelijnd en 
daarmee is het uit, behalve op de plekken waar het mag en dat zijn de losloopterreinen en de 
Kruisbergse bossen. Dat is dan wat overblijft. Daar zou je voor kunnen kiezen en dan komen 
twee punten om de hoek. Dat zou een verscherping zijn van het huidige beleid. Naar aanleiding 
van de evaluatie en de gesprekken die daarover geweest zijn, is het in ieder geval niet het 
voorstel dat het college doet. Het tweede is van praktische aard. Dat heeft met de handhaving 
te maken. Het gebied dat dan beschikbaar gaat komen en waar je dan ook moet gaan 
handhaven, neemt drastisch toe. Ze hebben één handhaver en dan moet hij dat dus verder 
gaan uitbreiden. Met één handhaver is het zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet te 
doen. De heer STEINTJES gaat in op de woorden van de wethouder dat deze een handhaver 
heeft. Daarmee handhaaft hij binnen de bebouwde kom van zowel Gaanderen, Doetinchem als 
Wehl en Nieuw-Wehl. Die mensen gaan allemaal ´s morgens naar hun werk en komen ´s 
avonds terug. Voor en na die tijd laten ze massaal hun hond uit. Hoe gaat die ene handhaver 
handhaven van Nieuw-Wehl tot Gaanderen? Die handhaving is binnen het huidige beleid en 
binnen het voorgestelde beleid ook een probleem. Dan is de insteek van de fractie van het 
CDA: op het moment dat je de regelgeving heel eenvoudig maakt, kan je ook begrip kweken 
en hoef je ook niet van Gaanderen tot Nieuw-Wehl elke dag een strenge controle te houden. 
Dan zijn voor iedereen de regels duidelijk en dan kan je optreden op de momenten, dat het 
nodig is. Volgens wethouder DRENTH is de vraag: je wilt het liefste – en de heer Kuipers gaf 
daar in het eerste deel van zijn betoog een redelijk goede weergave van; toen al die 
wetsartikelen erbij kwamen had hij het idee dat het precies de andere kant op ging – dat 
mensen zelf regelen hoe je met je hond omgaat of hoe men ermee omgaat als ze met een hond 
voorbij komen. De meeste honden staan ook goed onder appel. Dat mag je ook verwachten. 
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Dat is een verantwoordelijkheid die bij de mensen zelf thuis hoort. Wat je alleen ziet – en 
daarom ligt het voorstel voor om alleen een aanlijnplicht te maken in de bebouwde kom – is 
dat zich daar ongelofelijk veel verschillende vervoersmiddelen, groepen van mensen op straat 
bevinden. Dat is ook anders dan in het buitengebied als het gaat over de intensie van verkeer 
langs de weg, het al dan niet aanwezig zijn van stoepen en wat erbij hoort. Dan moet je je wel 
afvragen als het gaat over de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt van mensen, waar je wel 
of niet moet willen reguleren als overheid, dan ligt die volgens hem wel degelijk op de grens 
van de bebouwde kom. Binnen de stad en binnen de dorpen blijkt in de praktijk dat het 
verstandig is om daar een regulering op te leggen, omdat niet iedereen zijn hond onder appel 
heeft. De meesten wel, maar een aantal niet. En juist op die plekken waar veel mensen zijn of 
komen en waar ook minder groen is waarin je dat prima zou kunnen opvangen, juist daar wil je 
overgaan tot een verscherping van het verhaal ‘we komen er samen wel uit’ en ga je over tot 
een aanlijnplicht. Vandaar dat je dat ook in de natuurgebieden doet. Honden zijn ten slotte 
dieren; die hebben een instinkt. Daar ligt ook de link met wild en fauna die in de bossen zijn. 
Een aantal hondenrassen reageert daar gewoon op en dat hoort ook bij dat soort hond. Dat 
zit er van nature in. Dat moet je er zelfs niet uit willen halen, los van dat je het niet eens voor 
elkaar krijgt. Vandaar dat daar gezegd is dat er een aanlijnplicht moet komen. Maar je wilt met 
elkaar ook een plek hebben waar de hond vrij door het bos kan rennen. Vandaar dat in onze 
gemeente de aanlijnplicht niet geldt in de Kruisbergse bossen. Dat is de lijn die in het beleid zit. 
Volgens hem is dat een eenduidige lijn, want je ziet die dus ook terugkomen bij de 
losloopterreinen. Daar zie je dat de honden los kunnen lopen. Hij zal op een kaart laten zien 
dat het voor vrijwel alle huizen binnen een straal van 700 meter een terrein beschikbaar is. 
Daar is gezegd dat ze er een omheining gaan maken, ten minste als ze echt binnen de 
bebouwde kom liggen, als je daar de discussie krijgt zoals ook bekend in Overstegen over de 
vraag: Waar ligt de grens, hoe moet ik dat doen? Wat betreft handhaving merkt hij op dat ze 
beschikken over één handhaver. De raad heeft in de handhavingsnota die de burgemeester 
namens het college heeft voorgelegd, waar ook recent besluiten over zijn genomen, kunnen 
lezen wat de lijn van handhaving is die de gemeente Doetinchem toepast. Dat is niet een 9 tot 
5 handhaving. Die gaat breder. Het mag duidelijk zijn dat je met een handhaver niet de gehele 
gemeente iedere dag kan controleren. Maar dat geldt ook voor de snelheidscontroles. De 
politie kan ook niet alle wegen elke dag controleren. Dat heeft te maken met hoe groot de 
pakkans is. Daar komt het voorstel vandaan om iedereen te verplichten die met een hond, 
aangelijnd of niet buiten loopt in het openbaar gebied, over een zakje of een schepje te 
beschikken. Hij begreep dat er in de beeldvormende raad gesproken is over wat allemaal nog 
meer zou kunnen. En hij wil best even kijken hoe je het precies zou moeten formuleren. Waar 
de handhavers nu tegenaan lopen is, dat zij formeel alleen kunnen beboeten bij een heterdaad. 
Je ziet de hond zijn behoefte doen, je moet wachten om te kijken of het baasje wel of niet de 
rommel opruimt en dan kan hij overgaan tot het schrijven van een boete. Dat is precies het 
probleem waar het bij de handhaving over gaat. Daar komen dus ook heel veel klachten 
vandaan. Hoe ga je aantonen als je 5 minuten later bent, dat dat bij elkaar hoort. Dit is precies 
waar de handhaver in het veld tegenaan loopt. Als hij dan weer teruggaat naar dat het 
eenduidig moet zijn en waarom hij dit toevoegt, dan heeft dit dus alles te maken met een 
heldere handhaving en ook kunnen sturen opdat het gebeurt. Hij wil daarbij aantekenen dat 
volgens hem het aantal hondenbezitters die zelf zorgen dat de hondenpoep wordt opgeruimd, 
aanzienlijk hoger is dan 20%. Hij wil niet het beeld laten ontstaan dat rond dit onderwerp ook 
naar boven komt, dat alle honden overal alles maar doen en dat er maar een enkele 
hondenbezitter is die zorgt dat zijn hond geen overlast aan anderen geeft. Dat is absoluut niet 
het geval en dat beeld mag dus ook niet ontstaan. Waar het over gaat is dat je dat wilt 
reguleren waar de handhaving bij gebaat is. Overigens zal volgens hem ook geen enkele 
hondenbezitter er een probleem mee hebben om een zakje of iets dergelijks bij de hand te 
hebben. Hij ziet ook al heel veel mensen die het zelfs al pontificaal aan de lijn hebben gehangen 
om te laten zien dat ze dat gewoon regelen. Volgens hem ligt daar ook niet het probleem. Als 
het gaat over de losloopterreinen – dan legt de raad de grens bij een oppervlakte van 2000 m2 
groter of kleinen –is hij het met de raad eens. Wat hij zojuist zei, als je dat een op een 
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doorvertaalt, dan zou je kunnen zeggen dat een terrein van 2000 m2 en meer zo groot is, dat 
je je moet afvragen waarom je daar regulerend zou moeten optreden? Het lijkt hem verstandig 
om dat onderdeel uit het beleid weg te halen als het gaat over de opruimplicht, maar er dan 
wel een bak bij te zetten waarbij je aangeeft dat er een opruimintentie is. Dan laat hij het 
gewoon over aan de hondenbezitters die op die plek hun hond los laten lopen. Voor de 
kleinere terreinen lijkt het hem verstandig om die opruimplicht wel toe te passen omdat 
anders de vervuiling van het terrein mogelijk wel wat erg groot zou kunnen worden. Er is hier 
in huis een overzicht gemaakt. Hij houdt een kaart omhoog met lichtgroene vlekken. Daar 
liggen de verschillende hondenlosloopterreinen. Daar omheen zijn cirkels van 700 meter 
getrokken. De delen van de stad die wit zijn op de kaart, daarvandaan ligt het 
hondenlosloopterrein verder dan 700 meter. In de praktijk houdt dit in dat minimaal 95% van 
de woningen in de stad binnen 700 meter van een losloopterrein ligt. Mevrouw GROOTJANS 
zegt ook naar die cirkels te hebben gekeken. Het gaat haar niet om het absolute aantal meters. 
Er zitten een paar plekken in die niet goed bezet zijn. Maar de bevolking van onze wijken is zo 
hier en daar verschillen. Er wonen soms oudere mensen gelokaliseerd ergens in wijken. Ze gaf 
als voorbeeld Het Weerdje, waar in de aanleunwoningen ook mensen wonen met een hond. 
Ze vindt het nogal wat als die hond een keer losgelaten moet worden om van zulke mensen te 
vragen om richting de Torontostraat te gaan. Haar vraag sluit aan bij die van de fractie van de 
PvdA of het college daar toch nog eens opnieuw zorgvuldig naar zou willen kijken of daar in 
die situaties in met name oudere wijken – omdat daar ook weinig groen is – binnen die 
begrenzing van 700 meter toch nog het een en ander zou kunnen gebeuren en er zo hier en 
daar een losloopterrein meer komt. Ook al is het maar een kleintje. Maar dat mensen niet 
verplicht zijn naar situaties te gaan waar ze liever niet naartoe gaan. Wethouder DRENTH 
noemt het voorstel van mevrouw Grootjans op zich sympathiek. Maar als je kijkt op de kaart 
waar het grote probleem zich voordoet, dan klopt het ook dat het in Het Weerdje ligt. Het 
ligt ook in een deel van de wijk De Pas. Daar zijn de grootste vlekken. Als hij inzoomt op die 
plek, waar zou hij dan iets kunnen doen? Dan is dat het Worpplein. Daar ligt nog een stuk gras 
dat niet van de gemeente is maar dat ze zouden kunnen verwerven. Dat is de Bleek, maar die 
willen ze ook voor andere dingen kunnen gebruiken. Blijft nog over het Pasplein of het 
Julianaplein, waar het ook nog zou kunnen. Meer smaken zijn er niet waar je dat zou kunnen 
doen. Dat is het probleem waarom er in die delen van de stad niet binnen 700 meter een 
losloopterrein is. Mevrouw GROOTJANS wijst hem erop dat er in Het Weerdje aan de 
Weerdjeslaan een tussengebied ligt waarin eventueel een kleine situatie geschapen zou kunnen 
worden. Het zou ook op de Bleek kunnen. Dat geeft ook de mogelijkheid voor mensen die in 
de stad komen en iets te doen hebben op de Bleek met een festiviteit om daar nog een extra 
ruimte te creëren. Er kan gemakkelijk een klein stukje vanaf en de rest vrijlaten. Wethouder 
DRENTH beaamt dat de Bleek een optie is. Het voorstel van het college is om dat niet te 
doen omdat de Bleek ook voor een heleboel andere dingen wordt gebruikt. Daar zit dan een 
keuze in. Bij de inspraak is gesproken over de plekken waar die hondenuitlaatplaatsen waren. 
Daar zijn ook wijzigingen in aangebracht en uitbreidingen doorgevoerd. Op het moment dat zij 
van mening is dat het wel op de Bleek zal moeten, dan ziet hij dat graag uitgesproken door een 
bredere stem uit de raad. Hij vindt de Bleek een redelijk centraal groen plein aan de Oude 
IJssel dat voor verschillende activiteiten gebruikt wordt. Daar gaat natuurlijk wel wat wrijving 
ontstaan. Ze hebben regels hoe ze daarmee omgaan. Ze willen het ook niet direct laten 
grenzen aan tuinen van mensen. Daarom zit de Bleek er niet in. Als de raad dat anders vindt, 
kan dat altijd gewijzigd worden, want dat is wat vandaag voor ligt. Hij had ook nog precies 
hetzelfde met de cirkels als het gaat over Wehl en Gaanderen. Nieuw-Wehl heeft hij voor het 
gemak even niet gedaan wat die 700 meter is in Wehl naar het buitengebied toe nooit een 
probleem. Hij laat zien dat Wehl en Gaanderen voor het overgrote deel ook dekkend zijn 
binnen 700 meter. Daarmee lijkt de motie van de 700 meter hem overbodig. De heer 
ISSELMAN vraagt of het probleem bij Het Weerdje het uitlaten is of het poepen. Hij kan zich 
voorstellen dat ze daar een situatie creëren zoals die in Wehl ook is. Maar de wethouder heeft 
over Wehl nog geen uitspraak gedaan. Hij vraagt hem dat daarin mee te nemen. Wethouder 
DRENTH verduidelijkt dat het gaat over een losloopterrein. Dat is een omheind terrein waar 
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honden los mogen lopen. De groene plekken zoals de Bleek en de ruimte waar mevrouw 
Grootjans het over had, het Pasplein, daar mag hij gewoon wel met de hond aangelijnd komen, 
tenzij het kinderspeelplekken zijn, wat misschien bij het Pasplein het geval is. Op de Bleek mag 
je gewoon met de hond lopen mits die aangelijnd is. De crux zit hem in het feit dat het geen 
losloopterrein is. Dat is wat je dan extra regelt. Dat is een keuze die bij de raad ligt. Maar als 
hij dan kijkt hoe een gebied als de Bleek wordt gebruikt, dan is dat in elk geval niet wat het 
college voorstelt. Je kunt er met de hond komen maar hij mag op die plek niet loslopen. En 
dan de hondentoiletten. Overigens zijn die niet alleen in Wehl. Mocht de raad besluiten om 
hondentoiletten in stand te houden dan vindt hij dat er wel eenduidigheid in moet zijn en dan 
moeten ook hondentoiletten zoals ze nu op een aantal plekken hier in de stad zijn, gewoon 
overeind blijven. Dan vindt hij ook dat het verhaal van hondentoiletten gemeentebreed zou 
moeten. Ook daar lijkt het hem goed om even in te zoomen waar het precies over gaat. De 
plekken waar nu het hondentoilet is in Wehl en overigens ook in de stad die blijven gewoon. 
Wat er verdwijnt is dat het geen hondentoilet meer heet omdat er geen zakjesautomaat naast 
staat en niet een aparte prullenbak voor het dumpen van hondenpoep. Er komt in plaats 
daarvan een prullenbak naast te staan net als ze overal verder in de gemeente kennen. 
Vanwege de handhaving had iedereen dat zakje al mee. Dat is het enige wat er verandert. Het 
is een stuk grond dat gewoon beschikbaar blijft, kleiner dan 2000 m2 dus het probleem van het 
opruimen doet zich in die gebieden ook niet voor. Volgens hem is de discussie meer een 
semantische discussie over dat het niet meer hondentoilet heet, maar de praktijk buiten zal zijn 
dat het nog steeds omheind is, dat er nog steeds een prullenbak bij staat. Het enige wat ze 
veranderen, is dat die zakjesautomaten er niet meer bij staan omdat veel daarvan voor iets 
anders gebruikt worden dan waarvoor ze bedoeld waren. Dat is het enige wat er verandert. 
De heer STEINTJES reageert dat in het stuk letterlijk te lezen staat dat alle hondentoiletten 
worden verwijderd. Wethouder DRENTH antwoordt dat als je de term hondentoilet gebruikt 
het gaat om een omheind gebied met een zakjesautomaat en een aparte prullenbak om die 
gevulde zakjes in te deponeren. Wat het voorgestelde beleid is, is dat het omheinde gebiedje 
blijft, dat er een gewone prullenbak bij staat en dat er geen zakjesautomaat naast staat. Dat 
gebeurt er. En dan mag hij het geen hondentoilet meer noemen. De heer STEINTJES merkt op 
dat bij hun ‘verwijderen’ iets anders is. Wethouder DRENTH vervolgt dat mevrouw Grootjans 
het zojuist in ze zijlijn al zei. Hij wil de misvatting wegnemen. Het zijn omheinde gebieden, dus 
ook de losloopgebieden. Je hoeft niet eens mee naar binnen als je dat zou willen want ze 
hoeven daarbinnen niet aangelijnd te zijn. De praktijk ten opzichte van nu is feitelijk alleen maar 
dat er een ander type prullenbak staat. Dat is een vereenvoudiging want je mag het nu niet in 
gewone prullenbakken doen. Dat wordt gelijk. Het enige wat er niet is, is een zakjesautomaat. 
En daarom mag hij het geen hondentoilet noemen. Dat is wat er verandert. Mevrouw KOCK 
vraagt of het dan ook geldt voor de uitlaatplaatsen en uitlaatroutes. Er staat letterlijk in dat die 
worden verwijderd. Maar ze begrijpt nu dat die blijven bestaan maar dat er geen 
zakjesautomaat meer staat. Is dat het enige wat er verandert? Wethouder DRENTH 
verduidelijkt dat wat er verandert, is dat bij alle losloopterreinen – de kleinere zijn omheind,  
daar staat allemaal keurig een prullenbak bij - niet meer een aparte prullenbak voor de 
hondenpoep maar gewoon reguliere prullenbakken staan. In het nieuwe beleid mag je ook 
gewoon de hondenpoep in alle prullenbakken doen die je tegen komt en niet alleen in de 
daarvoor speciaal aangegeven prullenbakken. Dat is wat er verandert. Alleen mag je het dan 
niet meer formeel hondentoilet noemen, maar al die terreinen worden voorzien van gewone 
prullenbakken. Het enige wat ze niet meer doen is een zakjesautomaat erbij hangen want 
iedereen heeft dat zakje toch al mee omdat in het kader van het vereenvoudigen iedereen dat 
al bij zich heeft. Volgens hem moet hij alleen nog wat zeggen over het voorstel van de SP-
fractie betreffende de hondenbelasting. De heer BOSMAN wil nog een verduidelijking hebben 
over de Kruisbergse bossen. Geldt dat losloopgebeuren voor de gehele Kruisberg of is er een 
bepaalde hoek in de Kruisberg waar de honden los mogen lopen? Wethouder DRENTH 
antwoordt dat het alleen maar geldt voor het deel dat binnen de gemeente Doetinchem valt. 
Over het andere deel gaan ze niet. Hoe de grens precies ligt, wil hij wel uitzoeken maar dat wil 
hij bewaren voor de tweede termijn. Blijft over het voorstel van de SP-fractie om wat te gaan 
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doen met het overschot van de hondenbelasting. De raad heeft tot op heden besloten om 
hondenbelasting te heffen. Er is door de raad ook vastgesteld hoe de hondenbelasting wordt 
toegepast. Ze kunnen besluiten om met het overschot iets anders te doen dan wat nu gebeurt, 
namelijk het afstorten naar de algemene middelen. Het enige wat er dan wel bij hoort is dat ze 
in de algemene begroting een gat slaan van € 160.000. Dus als de raad besluit om of meer 
handhavers aan te stellen of die € 160.000 terug te storten, dan hoort daar ook bij hoe ze een 
gat van € 160.000 in de begroting gaan dekken. Daarmee heeft hij het er niet over of het 
eerlijk is wat er gebeurt en ook niet of het wel of niet zou moeten. Het enige wat hij aangeeft, 
is dat ze op het geld moeten letten. Dus als de raad ergens geld anders wil uitgeven, dan hoort 
daar ook een dekking bij. Als de raad dit voorstel aanneemt, dan verwacht hij van de raad dat 
deze aangeeft waar die € 160.000 dan elders vandaan komt. De heer BOSMAN verduidelijkt 
dat het erom gaat dat mensen die een hond bezitten belasting betalen. Met die belasting 
faciliteert de gemeente een aantal losloopterreinen en dergelijke, zoals ze besproken hebben. 
Maar er blijft dus geld over. Het college zal ook niet teveel willen betalen voor de service die 
het krijgt. Het gaat ook om het principe. Het is een doelbelasting en van daaruit moeten ze 
kijken als de mensen teveel betalen of ze er een extra handhaver bij zetten of een andere 
faciliteit, maar hij vindt dat ze dat geld voor de hond moeten gebruiken en niet voor wat dan 
ook. Wethouder DRENTH ontkent dat het een doelbelasting is. Volgens hem gaat zijn betoog 
daar ook niet over. Het gaat er niet om dat het college het met hem oneens zou zijn en dat 
zijn redenering niet zou kloppen. Wat het college hem meegeeft is dat als de raad besluit om 
het overschot van de hondenbelasting  - wat de raad sinds jaar en dag heeft besloten om dit in 
te zetten als algemeen dekkingsmiddel waar ze allerlei dingen van doen, wat een van de dingen 
van de begroting is - eruit te halen, ze dan geld gaan uitgeven aan iets waar ze geen dekking 
voor hebben. Als de raad besluit dat er niet meer hondenbelasting wordt opgehaald dan er aan 
kosten gemaakt worden, dan klinkt dat op zich positief. Daar kan het college het niet mee 
oneens zijn. Maar er wordt meer opgehaald. Daarvan is in het verleden gezegd dat ze dat voor 
andere dingen inzetten, zwembad, bibliotheek, Amphion, wegenonderhoud, Wmo, net wat ze 
willen, want het gaat in de algemene pot. Als ze het daar nu uithalen, moeten ze dekking 
zoeken voor € 160.000. Dat is het enige wat hij hun als college aangeeft. Dan denkt hij na de 
hele discussie die ze hebben gehad rond de voorjaarsnota dat het college nu niet direct een 
voorstel ziet waar die € 160.000 vandaan zouden moeten komen. Dat legt hij de raad voor. 
Datzelfde geldt ook voor de boetes waar een opmerking over was. Die boetes staan in de 
stukken genoemd. Dat is een voorstel van het college aan de raad. Als de raad van mening is 
dat de voorgestelde boetes niet hoog genoeg zijn, te hoog zijn, dan is het aan de raad om er 
wat van te zeggen. Maar een opmerking vanuit een fractie dat ze die te hoog vinden, dat is 
voor het college onvoldoende om te zeggen welke kant het nu op moet gaan. Hij vraagt of hij 
daaruit mag opmaken dat de andere fracties vinden dat de hoogte van die boetes juist is? De 
heer OOMS merkt op dat de SP-fractie die dekking al lang heeft. Die zit gewoon in de 
oostelijke randweg. Volgens wethouder DRENTH is het verstandig als de SP-fractie daar een 
voorstel over indient. Het lijkt hem wat gemakkelijk om het op deze manier neer te leggen. 
Wat de hoogte van de boetes betreft doet het college de raad daar een voorstel in. Hij heeft 
daar één fractie een opmerking over horen maken. Er is geen voorzet gekomen over hoe ze 
daar wel of niet mee om moeten gaan. In die zin ziet hij daar geen reden in tot wijziging. De 
overige fracties hebben er niets van gezegd, dus gaat hij ervan uit dat die dat dan de juiste 
hoogte vinden. Hij bespreekt de moties. Motie 1 van de fractie van de fractie van de PvdA. Hij 
heeft wat gezegd over de opruimplicht bij losloopterreinen groter dan 2000 m2. Daarvan stelt 
het college voor om dat te wijzigen in het stuk en daar dus die intentie van te maken. Over de 
hondentoiletten in Wehl heeft hij aangegeven dat ze in de praktijk blijven bestaan, alleen mag 
het de naam hondentoilet niet dragen. In die zin zal wat de raad beoogt in de praktijk ook zo 
zijn. Bij motie 2 betreffende de aanlijnplicht van honden in het buitengebied heeft hij 
aangegeven welke lijn het college voorstelt en in die lijn raadt hij de raad die motie af. Als het 
gaat over de opruimplicht op losloopterreinen beantwoordt hij die in dezelfde lijn als de motie 
van de fractie PvdA. Groter dan 2000 m2 neemt het college die van de raad over; kleiner dan 
2000 m2 blijft hij in stand. De motie hondenbeleid van de fractie PLOD: De eerste gaat weer 
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over de hondenlosloopterreinen. Daar heeft hij al op geantwoord. Daarmee wordt motie 4 
ook overbodig. Motie 5 gaat over de afstand van 700 meter. Daarvan heeft hij gezegd dat bijna 
alle woningen binnen een straal van 700 meter een losloopterrein hebben en daar waar het 
niet is, in het bijzonder in het gebied dat mevrouw Grootjans aangaf van Het Weerdje, daar 
zijn alleen maar mogelijkheden wanneer je richting de Bleek gaat. Mocht de raad motie 5 willen 
aannemen dan wil hij graag van hen vernemen of ze ook die richting op willen. Hij wil dan ook 
die motie gaan uitvoeren. Motie 6 van de SP-fractie: het is aan de raad. Die heeft budgetrecht. 
Die heeft tot op heden het overschot van de hondenbelasting toegevoegd aan de algemene 
inkomsten van de gemeente. Mocht de raad dit amendement aannemen dan verwacht hij 
daarbij dat ze ook aangeven op welke manier ze die € 160.000 gaan dekken, omdat ze anders 
een gat in de begroting slaan. Misschien zou het logischer zijn om dit onderdeel mee te nemen 
bij de begrotingsbehandeling en dus niet bij deze vergadering.  
 
De VOORZITTER refereert aan de opmerking van mevrouw Kock dat het wellicht verstandig 
is om een korte schorsing te hebben om te kijken of er iets in elkaar geschoven kan worden. 
Hij vraagt of de raad de schorsing voorafgaande aan de tweede termijn wil hebben. Uit 
oogpunt van vergaderefficiëntie lijkt het hem verstandig om dat nu te doen. Wat er dan 
overblijft aan gestroomlijnde moties kan dan onderwerp van beraadslaging in de tweede 
termijn zijn. De heer THUS stelt voor eerst de tweede termijn te doen omdat de fracties dan 
kunnen aangeven wat ze van de woorden van de wethouder vonden. De VOORZITTER vindt 
dat dit in ieder geval in de tweede termijn kan. De vraag is of het moment van schorsing waar 
behoefte aan is, nu gewenst is of dadelijk. Na raadpleging van mevrouw Kock en anderen 
schorst hij de vergadering voor ongeveer 10 minuten.  
 
De heer VONK verlaat de vergadering om 21.00 uur.  
 
Mevrouw KOCK begint de tweede termijn van de raad met de mededeling dat ze hun motie 
gaan intrekken. Ze hebben toezeggingen ontvangen van de wethouder op beide punten en zijn 
er akkoord mee. Ze komt nog terug op de toezegging die ze vroegen over spreiding over de 
gemeente. Ze vindt het een goed verhaal van het college en begrijpt dat er goed naar gekeken 
is, maar ze wil toch het verzoek doen om naar de specifieke situatie rondom Het Weerdje 
nogmaals te kijken. Als ze van de wethouder de toezegging krijgen dat hij er nog eens naar 
kijkt, vinden ze dat voldoende. Wat bij de motie van de fractie van het CDA over de 
aanlijnplicht voor de fractie van de PvdA zwaar weegt, is het moeilijk handhaven van deze 
regel. Het gebied is uitgestrekt zodat ze meer handhavers in dienst zouden moeten nemen. 
Bovendien is er volgens de fractie van de PvdA buiten de bebouwde kom voldoende ruimte 
om de hond niet aangelijnd te laten lopen. Ze vinden het de verantwoordelijkheid van de 
hondenbezitter om ervoor te zorgen dat de hond niet op privéterrein komt of mensen lastig 
valt. Ze zullen deze motie niet steunen. Ze begrijpen dat de SP-fractie hun motie indient, ook 
na de beeldvormende raad hadden ze dat zien aankomen. De discussie over de 
hondenbelasting keert vaker terug, maar zij vinden dat die niet hier op dit moment hoort, maar 
dat ze die bij de begroting moeten voeren. Ze zullen dan ook graag een plan van de SP-fractie 
zien waar ze dat geld uit willen dekken.  
 
De heer STEINTJES hoort vanavond veel kritiek en vragen en er waren veel onduidelijkheden. 
Zelfs op de avond van de besluitvorming komen er bij het college nog kaarten onder de tafel 
vandaan. Dan vraagt hij zich af of dit voorstel wel besluitrijp was. De fractie van het CDA heeft 
vooralsnog geen reden om hun moties los te laten. Bij het verhaal van de fractie van 
GroenLinks vindt hij dat er weinig serieus omgesprongen wordt met de dames en heren die 
hun inbreng gehad hebben. Financieel is het wel zo dat je vraagtekens kunt hebben bij wat er in 
het voorstel staat. Er komen op een gegeven moment hectares aan uitlaatterrein bij. Die 
hebben ook hun waarde en die kan hij nergens terugvinden. Zo zijn er steeds meer van dat 
soort zaken. Om diezelfde reden en ook omdat de dekking ontbreekt in het voorstel van de 
SP-fractie om de kosten terug te brengen bij de belastingbetaler heeft hij niet de indruk dat ze 
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het volledige kostenplaatje in beeld hebben. Ze zullen dan ook dat voorstel niet steunen.  
 
De heer DE RECHTEREN VAN HEMERT laat weten dat de fractie van de VVD akkoord kan 
gaan met het voorstel wanneer alle toezeggingen zijn gepleegd en een deugdelijk opruimmiddel 
in de formulering wordt opgenomen. Wel blijven ze het raar vinden dat voor de vaststelling 
van het beleid al begonnen is met de uitvoering ervan. Op heterdaad betrappen hoeft niet. Er 
zijn gemeentes in Nederland die een DNA nemen van de hond en dan na die tijd kunnen 
weten welke het is.  
 
De heer KUIPERS geeft te kennen dat voor de fractie van GroenLinks alle moties onnodig zijn. 
Ze vinden dit hondenbeleid onnodig en ongewenst. Alleen de motie van de SP-fractie vinden ze 
sympathiek en hopelijk komen ze daar tijdens de begrotingsbehandeling op terug en vinden ze 
een gaatje. Wat de fractie van GroenLinks betreft houden ze het beleid zoals het nu is en 
veranderen ze het niet met dit nieuwe hondenbeleid.  
 
Mevrouw GROOTJANS is er vanavond wel serieus mee omgegaan al lijkt het een heel 
lachwekkend onderwerp. Het is de irritatie nummer een van onze burgers. In die zin vindt ze 
het belangrijk om er in de raad een zorgvuldig besluit over te nemen. De motie van de fractie 
van het CDA zal ze niet steunen. Ze denkt dat het de verantwoordelijkheid is van de 
hondenbezitter om zijn hond te begeleiden in het buitengebied. De motie van de SP-fractie lijkt 
haar op dit moment ook geen verstandige keuze. Om die reden zal ze die ook niet steunen. 
De heer STEINTJES vraagt haar waarom de hondenbezitter in het buitengebied een andere 
verantwoordelijkheid heeft dan in de bebouwde kom. Mevrouw GROOTJANS antwoordt dat 
het in de bebouwde kom drukker is en dat de situaties risicovoller zijn. Er zijn meer elementen 
die een hond afleiden. Als je de Varsseveldseweg afloopt en je ziet de mogelijkheden voor een 
hond om daar buiten te lopen, dan is daar een totaal andere situatie dan in de bebouwde kom, 
ook qua hoeveelheid mensen die er omheen lopen. Het gaat niet zozeer erom dat die hond in 
de bebouwde kom misschien niet onder commando zou staan, maar het risico dat hij afgeleid 
wordt door allerlei impulsen is veel groter dan in het buitengebied. De heer STEINTJES 
repliceert dat het feit blijft dat ze mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en dan zou 
ze ook kunnen stellen dat de mensen de verantwoordelijkheid bezitten om op het moment dat 
er binnen de bebouwde kom een situatie ontstaat waar het niet kan, dat ze hem gewoon uit 
zichzelf aanlijnen. Mevrouw GROOTJANS deelt zijn mening niet. Als je kijkt naar de 
verkeerssituatie dan leggen ze zebrapaden aan daar waar de situaties te gevaarlijk zijn. Dat 
doen ze met het hondenbeleid ook. Ze passen zich aan omdat de indrukken van buitenaf 
anders zijn dan in het buitengebied. Terugkomend op haar eigen moties zegt ze bij motie 4 dat 
er een toezegging is over 2000 meter en als in de besluitenlijst wordt opgenomen dat deze 
motie is ingetrokken vanwege de toezegging van het college, dan zal ze hem graag intrekken. 
Haar tweede motie, nummer 5, zal ze graag intrekken mits ze de toezegging krijgt van de 
wethouder om toch naar de situatie van Het Weerdje te gaan kijken. Ze denkt dat er meer 
mogelijkheden zijn die even onderzocht moeten worden behalve de Bleek, hoewel ze ook 
denkt dat er op de Bleek ruimte is. Wellicht is dat juist wel verstandig als er evenementen zijn 
dat daar een stukje afgescheiden is voor mensen die dan ook een hond bij zich hebben.  
 
De heer TRAAG bedankt de wethouder omdat deze hen nog meer overtuigd heeft om tegen 
de moties te blijven. Overigens hebben ze wel een oplossing voor de fractie PLOD. Een 
zogenaamd uitschuif-losloopterrein, een soort Catharinadome. Misschien kan dat een oplossing 
zijn. Wat het gat van de SP-fractie betreft zegt hij dat ze eventueel de boetes zouden kunnen 
fiscaliseren. Maar dat is misschien iets voor de begroting. Voor de rest vindt de fractie van D66 
eigenlijk het huidige beleid voldoende en blijft bij die mening.  
 
De heer BOSMAN laat weten dat ze wat hun eigen motie betreft daarop terugkomen tijdens 
de begrotingsbehandeling. Van de moties van de fractie van het CDA zullen ze in ieder geval de 
aanlijning buiten de bebouwde kom wel steunen. De VOORZITTER checkt of de motie van de 
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SP-fractie dan vanavond niet in stemming komt. De heer BOSMAN bevestigt dat. Ze komen er 
later op terug.  
 
Wethouder DRENTH wil de vraag van de dames Kock en Grootjans beantwoorden. Het lijkt 
hem verstandig om rondom Het Weerdje even inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er 
zijn en welke onmogelijkheden het college erin ziet. Dan kan de raad daar ook richtinggevend 
iets over zeggen. Naar de fractie van de VVD zegt hij dat hij vanavond zijn betoog begon met 
te zeggen dat honden voor hun bezitters heel belangrijke onderdeel zijn van hun eigen 
huishouden. Maar om dan te beginnen met DNA van hondenpoep en dergelijke, dat lijkt hem 
iets dat volstrekt buiten verhouding ligt met dat waar ze het hier vanavond over hebben. Die 
kant moeten ze absoluut niet op willen. Het gaat ook nog om een beetje gezond nadenkgedrag. 
De heer BOS licht toe dat het bedacht is in de gemeente Wijchen door het gemeentebestuur 
daar. Wethouder DRENTH weet dat die gemeente dat inderdaad doet, maar volgens hem gaat 
het – en dat is de basis van het beleid – om een beetje gezond verstand over en weer. Hij kan 
de heer De Rechteren van Hemert wel toezeggen dat ze zullen kijken hoe ze het precies 
moeten formuleren, maar dat het meer is dan een schepje en een zakje is prima, maar het 
moet wel iets zijn dat duidelijk aanwijsbaar is dat je het daarvoor gebruikt. Een 
sigarettendoosje dat je toevallig op zak hebt is niet voldoende. Het gaat erom dat het voor de 
handhavers gemakkelijker en eenduidiger wordt gemaakt. Het moet een deugdelijk middel zijn 
en hij wil even met de juristen overleggen hoe hij dat precies moet formuleren. De heer 
STEINTJES vraagt wat het bij je hebben van het opruimmiddel feitelijk verandert bij de 
handhaving. Als hij kwaadwillend is, neemt hij een plastic zakje mee in zijn zak. Daar ruimt hij 
het dan mee op. Als hij het niet opruimt, moet hij toch nog steeds op heterdaad betrapt 
worden? Wethouder DRENTH geeft hem gelijk. Dat is precies analoog aan dat je op de 
snelweg 120 mag rijden. Als er op dat moment niet gecontroleerd wordt en hij rijdt 150 dan 
komt hij ervan af zonder boete. Dat wil niet zeggen dat hij zich dan aan de regels heeft 
gehouden. Wat je hiermee wel veroorzaakt is dat het voor de handhavers een stuk 
eenvoudiger wordt en het heel veel discussie kan schelen, die er op dit moment wel is. De 
meeste hondenbezitters zijn goedwillend en daar doet het probleem zich ook niet voor. Het 
gaat juist om de mensen die het scherpst van de regels opzoeken en dat maakt het hier een 
stuk eenvoudiger en is dus ook eerlijker ten opzichte van hondenbezitters die zich wel aan de 
regels houden. De heer STEINTJES vraagt wat er dan eenvoudiger wordt. Het gaat om de 
kwaadwillenden. Die steken vanaf vandaag een plastic zakje in hun zak en gaan op dezelfde toer 
door als ze altijd deden. Wat kan die handhaver dan meer doen? Die kan vragen naar het 
opruimmiddel. Dat heeft die persoon bij zich, hij gebruikt het alleen niet. Dan zit je toch nog 
steeds op het punt dat je hem op heterdaad moet betrappen. Je bent toch gewoon nog steeds 
afhankelijk van de goodwill van de hondenbezitter? Volgens wethouder DRENTH gaat 
handhaving er niet over ten principale omdat je ervan uit gaat dat mensen allemaal over de 
schreef gaan. Je gaat ervan uit dat iedereen zich houdt aan de regels die ze met elkaar hebben 
afgesproken en daar gaat de raad in dit geval over. De mensen die er zich niet aan houden, 
daar wil hij op handhaven. Er komen ook gewoon zaken binnen bij de handhaving waarbij 
wordt gewezen op welke plekken het regelmatig fout gaat. Juist door die opruim middelen 
verplicht te stellen om die bij je te hebben, vang je een heleboel problemen af. Veel discussie 
die nu plaats, vindt gaat juist over het feit dat mensen zeggen: ‘Ik ruim het wel op’. Maar ze 
hebben niets bij zich. De handhaver kan opdat moment niets want er wordt geen strafbaar feit 
gepleegd. Daar is het waar het om gaat. Juist het op het scherpst van de snede gaan zitten 
omdat je precies weet waar de grens ligt, daar wil hij de handhavers buiten een hand helpen, 
ook ten nutte van de mensen die zich wel aan de regels willen houden. Hij wil nogmaals 
aangeven dat veel hondenbezitters dat ook doen. En dat is ook eerlijker naar de mensen die 
zich aan die regels houden. De heer DE RECHTEREN VAN HEMERT heeft nog geen 
antwoord op zijn vraag waarom men al is begonnen met het uitvoeren van het beleid, terwijl 
het beleid nog niet vastgesteld is. Wethouder DRENTH erkent dat hij dat niet weet, maar 
volgens hem is er pas beleid op het moment dat de raad dat heeft vastgesteld en niet eerder. 
Als er al iets verwijderd is – hij gelooft dat direct want hij heeft het waarschijnlijk ergens buiten 
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gezien – dan houdt het in het theoretisch geval in, stel dat het gebeurd is, en de raad neemt 
vanavond dit gewijzigd beleid niet aan, dat het dan gewoon weer gemaakt wordt zoals het was. 
Het had niet verwijderd mogen worden. Hij weet het op dit moment niet, maar het hoort 
gewoon niet. De raad is degene die beleid vaststelt en pas daarna wordt het van kracht en niet 
eerder. De heer DE RECHTEREN VAN HEMERT zegt dat het om het principe gaat. Ze 
voeren iets uit voordat er besloten is. Daar maakt hij bezwaar tegen. Dat de wethouder het 
niet weet kan hij zich indenken. Het betekent dat de communicatie binnen die afdelingen niet 
juist is. Wethouder DRENTH antwoordt dat het niet over communicatie gaat. Het gaat over 
de gemeenteraad. Het college voert het beleid van de raad uit. Daarvoor heeft het een 
ambtelijke dienst ter beschikking en die zijn allemaal doordrongen van het feit dat het hoogste 
orgaan in dit huis deze gemeenteraad is. En beleid is pas beleid op het moment dat de raad het 
heeft vastgesteld. Het gaat er niet om of hij het weet of niet weet. Het had niet gemogen. Dat 
is niet zoals de regels hier in huis zijn.  
 
De VOORZITTER stelt vast dat ze aan het eind gekomen zijn van het meningvormende deel 
wat dit onderwerp betreft. Omdat er nogal veel bezoekers zijn over dit onderwerp stelt hij 
voor om het besluitvormend deel aansluitend te doen. Hij vraagt nog of er behoefte is aan een 
korte schorsing om te beraadslagen. Dat is niet het geval.  
 
De heer THUS laat weten dat er bij de fractie van het CDA iemand even weggegaan is en dat 
hij die ieder moment kan bellen voor de stemming. De regel was dat de stemming vanavond 
was, dus hij heeft hem nog niet gebeld.  
 
De VOORZITTER meent dat hij dat moet respecteren, maar hij stelt voor om de mensen niet 
onnodig te laten wachten, dat de heer Thus hem nu belt en dat zodra hij binnen is, ze tot 
besluitvorming overgaan. De heer BOS vindt dit echt heel erg raar. De VOORZITTER 
antwoordt dat hij dat mag vinden, maar dat het zo is dat ze een spelregel hebben dat de 
besluitvorming aan het einde van de vergadering plaatsvindt. De heer BOS stelt dat in de 
eerste plaats vanavond bij een ander agendapunt dit punt ter discussie komt te staan en in de 
tweede plaats hebben ze al meerdere keren de afgelopen maanden van dat standpunt 
afgeweken en juist om dat verhaal gezegd dat als er zoveel mensen op de publieke tribune 
zitten, ze gaan stemmen. En dat een lid van de fractie van het CDA om wat voor reden dan 
ook hier vertrekt, dan wil dat niet zeggen dat er dan plotseling een aantal mensen moeten 
wachten op dat ene lid van de fractie van het CDA die kennelijk niet weet wat zijn plicht is. De 
VOORZITTER meent dat de heer Bos een aantal dingen omdraait. Het gaat erom dat de 
voorzitter is gehouden om het Reglement van orde te handhaven en de orde is dat het aan het 
einde komt. In uitzonderingen kan hij daarvan afwijken. Dat stelt hij voor. De heer BOS stelt 
voor dat de voorzitter dat nu voorstelt in plaats van dat hij zojuist onmiddellijk op de vraag van 
de heer Thus riep dat het niet anders is en dat ze het maar zo moeten doen. Hij vindt dat de 
voorzitter het aan de raad moet voorstellen. De VOORZITTER stelt dat hij het voorstel aan 
de raad doet. Dat ontkent de heer BOS. De VOORZITTER vervolgt dat er door een aantal 
mensen wordt gezegd dat het hun wel aanspreekt en de heer Thus maakt een opmerking die 
hij van dusdanig zwaarwegende aard vindt dat hij even wacht. Hij vindt dat heel billijk omdat 
daarmee tegemoetgekomen wordt aan zowel de wens van de mensen die hier zitten als dat er 
dadelijk in volledigheid gestemd kan worden. De heer BOS vindt dat niet billijk. Hij vindt dat de 
voorzitter de raad voor moet stellen wat te doen op dat moment. Dit vindt hij echt beslist niet 
billijk. De VOORZITTER antwoordt dat hij het in het belang van de democratie vindt dat 
iedereen die verwacht om hier aanwezig te zijn bij de stemming daar ook aan kan deelnemen. 
De heer BOS vindt het in het belang van de democratie dat iemand die hier hoort te zijn om 
mee te discussiëren, dat die er ook is, tenzij het hoogst noodzakelijk niet kan. De 
VOORZITTER wil daar graag iedereen aan houden. Hij is de eerste die dat zal beweren. 
Mevrouw GROOTJANS merkt op dat ze hier onderling in de raad hebben afgesproken dat ze 
direct na een onderwerp zouden kunnen gaan stemmen. Daar is zorgvuldig over gesproken. En 
met name op verzoek van de fractie van het CDA is dit aan de orde geweest, ook in het 
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presidium, om burgers niet te lang te laten wachten. Hij vindt de opmerking van de fractie van 
het CDA zeer teleurstellend. Zij verwacht van haar mederaadsleden dat zij de gemeenteraad 
dusdanig belangrijk vinden dat zij die volgen. De VOORZITTER vindt dat ze toch een paar 
dingen aan het omdraaien zijn. De vergaderorde stelt voor dat de stemming aan het einde van 
de vergadering is. Hij stelt nu voor om daarvan af te wijken. Een van de raadsleden maakt daar 
een graverende opmerking bij, namelijk dat om welke reden dan ook iemand even niet 
aanwezig is om deel te nemen aan de stemming omdat hij dat nu niet verwacht zou hebben. 
Daar wil hij buiten treden, maar dan is het in het belang van de democratie om te zeggen dat 
iedereen de gelegenheid moet krijgen om te stemmen. Dat gewekte verwachtingen niet 
geschonden worden. Hij zelf denkt daarmee in het belang van de democratie te handelen, want 
het omgekeerde zou de raad hem kwalijk kunnen nemen, dat hij namelijk iemand voor een 
voldongen feit stelt. Hij wil de raad niet voor een voldongen feit stellen door af te wijken van 
een stemmoment dat niet verwacht zou zijn. Het is het voorstel dat hij net gedaan heeft en hij 
kijkt of dat draagvlak krijgt in de raad. Een van de raadsleden zegt dat door omstandigheden 
iemand niet aanwezig is die hier straks wel aanwezig had moeten en kunnen zijn. De heer BOS 
stelt dat de voorzitter het heeft over het belang van de democratie. Dat belang van de 
democratie wordt gedragen door deze raad en niet alleen door de fractie van het CDA en niet 
alleen door de heer Thus. En ook niet alleen door de heer Vonk. Op het moment dat de 
voorzitter dat zo zwaar laat wegen, maakt hij dat gewicht zoveel hoger dan het gewicht dat 
deze raad een oordeel mag hebben over hoe hiermee om te gaan. De VOORZITTER 
onderbreekt hem met de opmerking dat hij daar buitengewoon consistent in is, al vijf jaar. En 
hij moet niet de suggestie wekken dat, omdat de heer Thus die opmerking gemaakt heeft, hij 
daardoor anders gaat denken. Het gaat hem erom dat hij die uitzondering gemaakt zou 
hebben, voor wie dat ook zou zijn. Hij luistert ook naar een minderheid hier in de raad. Het 
gaat de heer BOS er niet om dat het de heer Thus is. Het had wat hem betreft ook de heer 
Koning kunnen zijn. Het gaat hem om het principe. Hij vindt dat de voorzitter een afweging 
maakt die in elk geval niet de zijne zou zijn. De VOORZITTER noemt dat in ieder geval 
duidelijk en ze zullen straks kijken wat andere fracties daarvan vinden. Ze moeten even niet 
vergeten dat het zijn voorstel is dat hij in stemming heeft gebracht. Hij heeft de raad 
voorgesteld om af te wijken van de orde en te gaan stemmen in afwijking van de geplande 
agenda die ze zelf hebben vastgesteld. Daartoe voelt hij zich gerechtigd omdat ze gezegd 
hebben dat als er veel publiek is dat wacht, ze aansluitend tot stemming kunnen overgaan. De 
heer VERHOEVEN laat weten dat ook voor de fractie van de VVD geldt dat zij de redenatie 
van de heer Bos – los van de manier waarop hij het vertelt – wel kunnen volgen en dat er qua 
afspraken hoe om te gaan met situaties als deze de raad er iets over hoort te zeggen. Daar zit 
voor hen echt wel een pijnpunt in hoe het nu loopt. De VOORZITTER zegt de raad een 
voorstel te hebben gedaan. De heer Thus heeft zich uitgesproken en het is nu aan de 
fractievoorzitters om zich daarover uit te spreken. De raad bepaalt. De heer BOSMAN kan 
zich vinden in de redenering van de heer Bos. Hij heeft gelijk. Volgens hem hebben ze er in het 
presidium over gesproken dat bij een behoorlijke belangstelling op de publieke tribune ze gelijk 
tot stemming overgaan. Als iemand niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook is dat 
jammer, maar dat risico zat erin en dat weten ze ook. Wat de SP-fractie betreft kunnen ze nu 
gewoon gaan stemmen. De heer KONING laat weten dat de fractie van de PvdA nu stemming 
wenst. Ze hebben het hier al eerder over gehad en met name de fractie van het CDA heeft 
naar voren gebracht dat ze rekening moeten houden ook vanwege de democratische 
gevoelens met het publiek in de zaal. Dat zouden ze nu dan ook heel graag willen. De heer 
THUS is blij dat er geregeld naar de fractie van het CDA geluisterd wordt. Op zich is dat wel 
plezierig om te vernemen. Bij het volgende onderwerp hebben ze dit bij de hand. Hoe gaan we 
in het vervolg hiermee om? Ze nemen er vanavond een besluit over en dat gaat de volgende 
week in. Op dit moment hebben ze gewoon de vergaderorde zoals de voorzitter het heeft 
aangegeven. Dat is de regel waar de fractie van het CDA zich aan houdt. De opmerking van de 
heer Bosman over het presidium begint de fractie van het CDA steeds meer te irriteren. Het 
presidium is een uitvoerend orgaan zonder zeggenschap. Volgens hem is het precies zoals de 
voorzitter heeft voorgesteld. De heer Vonk heeft getekend. Er is van tevoren niet gezegd dat 
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er meteen na de tweede termijn gestemd zou worden. Hij kon het niet weten, dus het is zijn 
legitieme keuze om er op dit moment niet te zijn. Hij komt er aan. De heer MOÏZE DE 
CHATELEUX zegt dat ze hebben afgesproken dat ze in sommige gevallen gelijk na het 
beraadslagen kunnen stemmen. Een raadslid kiest er zelf voor om al of niet aanwezig te blijven 
of weg te gaan. Als ze nog vijf minuten doorgaan is het opgelost en is de heer Vonk binnen. 
Wat de fractie van D66 betreft moeten ze het nu in stemming brengen en gelijk ook stemmen. 
Mevrouw GROOTJANS stelt dat de voorzitter een voorstel heeft gedaan om van de orde van 
de vergadering af te wijken. Ze is akkoord met zijn voorstel en ze kunnen overgaan tot 
stemming. Een raadslid dat tussentijds vertrekt neemt zelf het risico dat de voorzitter dit 
voorstel doet.  
 
De VOORZITTER concludeert dat het standpunt van de raad duidelijk is en dat ze nu over 
kunnen gaan tot stemming. Hij inventariseert: motie 1 is ingetrokken, motie 2 en 3 zijn aan de 
orde, motie 6 van de SP-fractie is boven de markt gehouden, de motie 4 van de fractie PLOD 
is ingetrokken en motie 5 zou worden ingetrokken, mist er een toezegging gedaan zou 
worden. Daar is aan voldaan, dus motie 5 is ook ingetrokken. Na het voorstel komen aan de 
orde de moties 2 en 3. 
 
De VOORZITTER stelt het collegevoorstel aan de orde. Voor het voorstel stemmen de fractie 
van de SGP-ChristenUnie, de fractie PLOD, fractie van de VVD en fractie van de fractie van de 
PvdA. Dat is een meerderheid en daarmee is het voorstel aangenomen.  
 
De VOORZITTER brengt de motie nr. 2 van de fractie van het CDA in stemming. Voor 
stemmen de fractie van het CDA en de SP-fractie. Dat is een minderheid. Daarmee is de motie 
verworpen.  
 
De VOORZITTER brengt de motie nr. 3 van de fractie van het CDA in stemming. Voor stemt 
de fractie van het CDA. Dat is een minderheid.  
Daarmee is de motie verworpen. 
 

5. STANDPLAATSEN IN BESTEMMINGSPLANNEN 
 
De heer VERHOEVEN laat weten dat de fractie van de VVD in kan stemmen met het voorstel 
van het college om standplaatsen in bestemmingplannen te repareren. Ze hebben wel 
problemen met de aanleiding van dit voorstel. Dat hebben ze vervat in een motie die hij direct 
voorleest:  
 

M O T I E 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
overwegende dat: 

– de aanleiding van het voorliggende voorstel is de uitspraak die de commissie voor 
bezwaar heeft gedaan over bezwaren door omwonenden; 

– de commissie voor bezwaar de inhoudelijke bezwaren niet heeft beoordeeld, maar van 
mening is dat de vergunde standplaats in strijd is met het bestemmingsplan; 

– de inhoudelijke bezwaren door de omwonenden in de beeldvormende raad zijn 
toegelicht; 

– de hoek Mozartlaan-Varsseveldseweg geen geschikte plaats is voor het innemen van een 
standplaats voor ambulante handel;  
 

b e s l u i t: 
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het college te verzoeken de standplaats Mozartlaan (hoek Mozartlaan-Varsseveldseweg) uit het 
standplaatsenbeleid 2011 te schrappen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 VVD 
 
Hij licht toe dat de fractie van de VVD de problematiek op deze locatie dusdanig vindt dat ze 
uit het standplaatsenbeleid zou moeten worden verwijderd.  
 
De heer STEINTJES laat weten dat de fractie van het CDA er moeite mee heeft dat tijdens het 
spel de regels worden veranderd. Echter door het voorstel aan te nemen wordt duidelijkheid 
verschaft. Het beleid dat hieruit voortvloeit, is helder en voldoet aan hun wensen. Op een ding 
na. Het winkelcentrum Mozartlaan vinden ze een vreemde eend in de bijt en als locatie 
ongeschikt. Uit reacties blijkt dat de standplaats ook afbreuk doet aan de omgeving, wat ook 
een hard criterium is voor afwijzing. De fractie van het CDA gaat akkoord met dit voorstel op 
voorwaarde dat winkelcentrum Mozartlaan uit de limitatieve lijst van standplaatsen wordt 
verwijderd. Ze steunen daartoe de motie van de fractie van de VVD.  
 
De heer TRAAG stelt dat de fractie van D66 zich niet aan de indruk kan onttrekken dat hier 
lichtelijk in paniek een omissie in de bestemmingsplannen wordt dichtgetimmerd en daarmee 
tevens op een plek iets wordt rechtgezet, vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie. 
Even bekruipt hen dan ook het onbehagelijke gevoel dat deze discussie niet zoveel zin meer 
heeft. Om interpretatieonduidelijkheden te voorkomen wordt een bijna eindeloze rij 
festiviteiten en bijeenkomsten genoemd die in principe overal waar een ontmoetingsplaats is, 
mogen plaatsvinden. Je hoopt dan maar dat het college geen festiviteit is vergeten, anders staan 
ze hier binnenkort weer. De fractie van D66 vraagt zich af waarom zo snel zo een lange lijst 
moet worden geregeld. Je zou het juist niet zo gedetailleerd moeten willen regelen en niet alle 
in de toekomst mogelijke theoretische eventualiteiten al op voorhand willen regelen. Naar de 
mening van de fractie van D66 ware het beter om middels een beeldkwaliteitsplan algemene 
richtlijnen te geven eventueel per gebied afwijkend. Het is dan voor iedereen duidelijk waaraan 
hij of zij zich moet houden wanneer men een bouwwerk of mobiele voorziening wil oprichten 
op een plek in Doetinchem. Je krijgt dan een eerlijk en vergelijkbaar beeld voor iedereen. Er 
komen dan minder maar betere regels, wat het college toch nastreeft. Je hoeft je niet steeds af 
te vragen of je festiviteit wel in de lijst past en het college hoeft dan niet bij de raad terug te 
komen als een of andere slimmerik weer iets nieuws heeft bedacht wat niet in de lijst staat. Je 
kunt ook teveel in detail willen regelen.  
 
De heer KUIPERS meent dat je letterlijk en figuurlijk kunt zeggen dat dit voorstel valt onder 
het Peter-principe. Het is een voorstel om krom te trekken wat recht is. Ofwel, bestaat het 
niet, dan maken we het. Je hebt standplaatsen en je hebt een bestemmingsplan. Wat hier voor 
ligt gaat de bestemming verruimen waardoor bijna alles mogelijk gemaakt wordt. Zie in het 
besluit de laatste twee woorden: en dergelijke. Fantastisch, juristen smullen hiervan! Hij zal de 
raad hierbij de fantasie van zijn collega van de SP-fractie niet verklappen. Zijn idee voor de plek 
voor ontmoeting moet hij zelf maar vertellen. De fractie van GroenLinks raadt het college aan 
om de mogelijkheid voor ontmoeting letterlijk te nemen. Dit zijn de pleinen en markten in 
onze gemeente. Daar waar alle genoemde onderdelen die genoemd worden in het voorstel 
ook kunnen worden gehouden. En daar is er ook ruimte voor. En de bestemmingen ‘verkeer’ 
en ‘verkeersdoeleinden’ niet als standplaatswaardig te bestempelen. Ze kunnen om deze reden 
de motie van de fractie van de VVD steunen. Alleen zouden ze deze graag verder verruimd 
zien met wat hij zojuist zei over de bestemmingen ‘verkeer’ en ‘verkeersdoeleinden’. De fractie 
van GroenLinks zal in ieder geval aan dit voorstel zijn steun onthouden.  
 
De heer OOMS stelt dat de SP-fractie begrijpt en het verstandig vindt dat aan het vage begrip 
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‘mogelijkheden van ontmoeting’ een duidelijke omschrijving wordt gehangen. Dat moet een 
omschrijving zijn waar in principe geen speld valt tussen te krijgen. Een omschrijving die zo 
helder is dat wanneer een vergunning wordt aangevraagd er geen mogelijkheden zijn tot 
discussie. Wat schetst dan ook de verbazing van de SP-fractie na het lezen van dit 
raadsvoorstel dat er een aantal begrippen in staat waar je meerdere kanten mee op kunt. 
Bijvoorbeeld ambulante handel en openluchtfestivals en aan het eind van die regel nog twee 
woorden die een verdere optelling impliceren, namelijk ‘en dergelijke’. Een openluchtfestival 
kan variëren van housemuziek naar heavy metal tot aan christmascarols. En ambulante handel 
is nog vager. Daar kan alles onder worden verstaan, als het maar niet vanuit een vast pand 
verkocht wordt. Wat los van het voorstel staat maar wel in de beeldvormende raad naar 
voren kwam, was het feit dat er goed naar de bezwaren gekeken moet worden voordat er 
vergunning verleend wordt. Wanneer er eenmaal een vergunning is verleend, moet er ook 
duidelijk en strak gehandhaafd worden op bijvoorbeeld verkeersveiligheid, vervuiling en 
dergelijke. Wanneer er klachten komen, moeten die ook serieus genomen worden. Bij 
meermalen overtreden van de regels moet er ook iets met de vergunning gedaan worden. Hij 
heeft nog de volgende vraag voor de wethouder: Vindt de wethouder het voorstel zelf ook 
nog niet te vaag doordat er definities worden gebruikt waarmee je meerdere kanten op kunt 
en doordat het voorstel eindigt met een verwijzing dat er nog meer van dat soort definities 
zijn? Hij eindigt met twee voorbeelden die er dan onder zouden kunnen vallen. Een caravan 
waarin iemand tegen betaling van geld intiem samen kan zijn en een kraam mits de standplaats 
ver genoeg van de school zit en wanneer er minder dan drie coffeeshops in Doetinchem zijn, 
wat nu het geval is, waar joints verkocht kunnen worden.  
 
Volgens de heer BOS maakt het niets uit of je hier voor of tegen bent. Want in het huidige 
bestemmingsplan staat op de plek van de Mozartlaan datgene waar feitelijk dit voorstel op 
gebaseerd is. En het huidige bestemmingplan staat toe dat deze frietkot er staat en dat is een 
verworven recht en dat kan volgens hem niet veranderen. De raad kan dit voorstel aannemen. 
Het ligt er omdat er een probleem is. Ze kunnen het voorstel afwijzen, maar die frietkot blijft 
er staan. Daarom heeft de heer Ooms helemaal gelijk. Het gaat niet om de vraag of die 
vergunning verleend had moeten worden, want het kon niet anders. Het gaat om de vraag: ‘Is 
er gehandhaafd?’ En dat is de vraag. De heer VERHOEVEN wil graag van de heer Bos weten 
waar de aanname vandaan komt dat de raad niets te zeggen heeft over de standplaats. Die 
standplaats is namelijk op oneigenlijke gronden vergund. Dat is de uitspraak van de commissie 
voor bezwaar. Als de raad het voorstel van de wethouder aanneemt dan wordt hij opnieuw in 
het bestemmingsplan opgenomen. Maar ze kunnen ook zeggen dat ze deze plek gezien de 
klachten niet deugdelijk vinden en dan wordt hij niet opnieuw afgegeven. Dan hebben ze 
vervolgens wel een discussie met de betreffende frietkraamhouder. Dus waar komt de 
aanname van de heer Bos vandaan dat de raadsinbreng er niet toe doet? De heer BOS 
antwoordt dat die er best toe doet, maar hij wijst erop dat jarenlang in de onmiddellijke 
nabijheid van deze standplaats een viskraam heeft gestaan. Met andere woorden, het zou 
volgens hem onrechtvaardig en onrechtmatig zijn om nu geen vergunning te geven aan de 
frietkot die op precies dezelfde gronden zou kunnen staan als destijds die viskraam. Mevrouw 
GROOTJANS hoort het ook graag van de wethouder. Het kan misschien gevoelsmatig niet 
terecht zijn dat ze daar verworven recht hebben, maar ze kunnen het wel afwijzen. Alleen is 
dan het risico groot dat de gemeente dan schadeplichtig wordt. De heer HEUTHORST wijst 
de heer Bos erop dat het in de jaren ’90 veel strijd met de bewuste viskraam heeft opgeleverd 
en hoe grote claim daarvan is gekomen. Dat daar een goede oplossing is gevonden omdat hij 
nu een vaste zaak heeft gekregen. Toen is boven de markt blijven hangen dat ergens in het 
gebied een standplaats zou kunnen komen, maar dat was deze absoluut niet. De heer BOS stelt 
dat dit helemaal niets aan zijn redenering verandert. De heer Heuthorst wijst op het feit dat 
daar kennelijk zo’n standplaats geweest is, dat daar grote problemen over zijn. Hij zit pas vanaf 
1998 in de raad en heeft daar nooit iets van meegekregen. Maar dat kan aan hemzelf liggen. 
Maar dan nog blijft het feit dat die viskraam daar gestaan heeft al die jaren. De heer 
HEUTHORST merkt op dat het niet op die plek was.  
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Wethouder DRENTH geeft aan dat het verhaal van de fractie van D66 goed klinkt om het niet 
zo uitgebreid te doen en het verhaal van de heer Bos klinkt ook heel plausibel. Maar in beide 
gevallen is dat nu net waar het niet over gaat. De bezwaar- en beroepschriftencommissie heeft 
een uitspraak gedaan op basis van de verleende vergunning. De bezwaar- en 
beroepschriftencommissie heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan te vaag was. Het college 
had van tevoren geïnterpreteerd dat het zou kunnen, de lijn zoals de heer Traag schetst. Maar 
daar zegt de bezwaar- en beroepschriftencommissie van dat de gemeente daarin geen gelijk 
heeft. Ze moeten dat specifieker maken. De heer Bos geeft aan dat het volgens het 
bestemmingsplan kan. Dat is niet zo, want dat is nu net de inhoud van de uitspraak van de 
bezwaar- en beroepschriftencommissie. Met andere woorden, die heeft gezegd dat de 
gemeente de vergunning niet terecht verleend heeft. Er is niet eens over gesproken of het 
mooi of lelijk is en of het past of niet, want aan dat punt zijn ze niet eens toegekomen. Het had 
niet verleend mogen worden. Dat is het besluit van de bezwaar- en beroepschriftencommissie. 
Dan kom je dus aan het punt van handhaving, want hij staat er wel en een aantal van de 
raadsleden is daar geweest en heeft dat ook kunnen constateren. En dan gaan de regels van 
handhaving werken. De eerste vraag is of ze kunnen overgaan tot legalisatie. Dat behelst het 
stuk dat nu voor ligt. Op het moment dat het stuk dat nu voor ligt ongewijzigd wordt 
vastgesteld, geeft de raad de richting aan in die zin dat ze willen overgaan tot legalisatie van alle 
kramen die ze op dit moment in de gemeente hebben. Die hebben wel een vergunning. Die zijn 
op dezelfde manier vergund, alleen heeft daar nooit iemand bezwaar tegen gemaakt, anders 
was waarschijnlijk de bezwaar- en beroepschriftencommissie op dat moment al tot de 
conclusie gekomen. Als de raad dus vanavond besluit om de motie van de fractie van de VVD 
te steunen - en een aantal hebben zich daarbij aangesloten, onder andere de fractie van het 
CDA – en ze stellen hem gewijzigd vast, dan houdt het in dat de situatie na vanavond is dat de 
raad het college aangeeft dat ze niet tot legalisatie over willen gaan van deze standplaats. Dat 
houdt in dat vanuit de handhaving dan de volgende stappen worden gezet in relatie tot de 
vergunning. De vergunning van deze frietkraam loopt af per 1 januari aanstaande. Dan is er dus 
helderheid geschapen door de raad over het bestemmingsplan. Want daarin is ook die lange 
lijst van punten wat wel mag op die plekken, vastgelegd. Daarmee is dan ook de basis gelegd 
waarbij een nieuw vergunningsverzoek door de gemeente op die plek geweigerd zal worden. 
Dat is de situatie waar het over gaat. Dat is ook de vraag die hier vanavond voor ligt. Het 
betoog van de heer Traag vindt hij op zich een aantrekkelijk betoog, maar dat lost het 
probleem niet op. Dat is dat het te vaag was omschreven en daar is de discussie uit 
voortgekomen. Ook de heer Bos heeft niet gelijk, het past op dit moment niet in het 
bestemmingsplan. Geen enkele kraam die op dit moment vergund is, past in het 
bestemmingsplan. Maar het is niet eerder naar boven gekomen omdat er nooit eerder bezwaar 
over is gemaakt. Dat is wat naar boven komt en dat is wat voor ligt. De heer BOS wijst hem 
erop dat er een enorm verschil is tussen ‘die kraam past niet in het bestemmingsplan’ en ‘er 
past geen enkele kraam in het bestemmingsplan’. Wat dat betreft is hij het met de wethouder 
eens dat het voorstel moet worden aangenomen. Op 1 januari loopt de vergunning af. Op dat 
moment moet gekeken worden of die vergunning verleend kan worden en onder welke 
condities en dan kan erop gehandhaafd worden. Wethouder DRENTH probeert het nogmaals 
met andere woorden te zeggen. De gemeente heeft tot op vandaag alle kramen van ambulante 
handel op basis van deze woorden in bestemmingsplannen vergund in de veronderstelling dat 
het dus ook klopte. Bij deze kraam heeft de bezwaar- en beroepschriftencommissie 
aangegeven dat ze het niet voldoende goed beschreven hebben in het bestemmingsplan. 
Vandaar het voorstel om die omschrijving limitatiever te maken, dus meer dingen te noemen. 
Daar zit dus ook de grens in want het is wel degelijk zo dat onder ‘en dergelijke’ niet de 
invulling van de caravan van de heer Ooms wordt bedoeld. Dat past ook helemaal niet in dat 
rijtje. Dat is waar het nu over gaat. Als iemand eerder op die gronden dat had aangekaart bij 
eerdere vergunningen was dit punt dus ook eerder naar boven gekomen. Dus het past op geen 
enkele plek. Alleen zijn daar vergunningen verleend, sommige zelfs voor onbepaalde tijd – dus 
daar gaat het probleem zich niet voordoen – maar als de bezwaar- en 
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beroepschriftencommissie de gemeente wijst waar ergens iets niet goed is, dan moet je daar 
dus iets mee doen. Hier ligt het reparatieverhaal voor alle standplaatsen. Dat rondom de 
standplaats specifiek van de Mozartlaan/Varsseveldseweg, waar in het verleden ook wel een 
kraam heeft gestaan met de hele geschiedenis die daaraan vastzit, dat heeft bij het college naar 
voren gebracht de mening van ‘we hadden op die plek altijd al een vorm van een kraam, zij het 
op een andere plek, in deze hoek zou er ook ruimte voor moeten zijn’. Dat zit dus ook in het 
voorstel en de discussie gaat er dan over en daarmee is het hele verhaal aan het rollen 
gekomen, dat de raad over het voorstel dat nu voor ligt ook een uitspraak doet. Het voorstel 
dat gedaan is door de fractie van de VVD, de fractie van het CDA en mevrouw Grootjans (?) 
houdt in dat de raad het bestaande beleid wat niet goed verankerd was in het bestemmingsplan 
wel goed verankert, dat de bestaande kramen ook een nieuwe vergunning kunnen krijgen en 
ook passend binnen het bestemmingsplan. Als ze de motie van de fractie van de VVD 
overnemen, houdt het in dat er geen ruimte is voor een kraam voor ambulante handel. Of het 
nu voor friet is, voor vis of iets anders, daar is geen plek voor op de hoek 
Mozartlaan/Varsseveldseweg. Hij denkt dat alle kramen op de bestemming verkeersdoeleinden 
staan omdat de openbare ruimte die versteend is, dus ook het Simonsplein, een bestemming 
verkeersdoeleinden heeft.  
 
De heer KUIPERS geeft te kennen dat de reden dat hij ‘verkeer en verkeersdoeleinden’ 
genoemd heeft, is omdat het zelfs in het stuk staat over onder andere de kraam waar ze hier 
nu steeds over spreken. Dat die op een plek staat die de bestemming ‘verkeer en 
verkeersdoeleinden’ heeft. Dat gaf voor hem aan dat je kunt zeggen dat die andere 
standplaatsen op pleinen ook wel verkeersdoeleinden hebben maar dat je het op die manier 
zou kunnen limiteren. Wat dat betreft gaat de fractie van GroenLinks met de fractie van de 
VVD mee door te zeggen dat je aan dat soort doorgaande wegen sowieso geen 
standplaatsvergunning moet verlenen. Hij weet niet hoe je het dan zou moeten omschrijven 
om dat uit te kunnen bannen. Er zijn misschien wel andere wegen dan de Mozartlaan en andere 
plekken waar ze ook geen standplaats voor een kraam zouden willen hebben. Hoe kan je dat 
door middel van datgene wat nu voor ligt limiteren?  
 
De heer OOMS wil zijn vraag nog iets scherper stellen. De wethouder noemde zijn caravan 
onder ‘en dergelijke’, maar hij had hem geschaard onder ‘ambulante handel’. Hij heeft 
opgezocht wat ambulante handel is. Op internet staat: ‘onder ambulante handel verstaat men 
verkoop, te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of 
diensten aan de consument. Dit gebeurt door een handelaar buiten de vestiging of door een 
persoon die niet over een vestiging beschikt’. Dus daar kan alles onder vallen. Dat was zijn 
vraag. De wethouder heeft zijn vraag in die zin nog niet beantwoord. Zijn vraag was of hij het 
zelf nog niet te vaag vond. Hij vindt het goed dat ze het nu duidelijk willen vastleggen, maar dan 
niet met zo’n vage definitie. Hij voegt toe dat de SP-fractie de motie van de fractie van de VVD 
ook steunt.  
 
De heer BOS stelt dat de wethouder haarfijn heeft uitgelegd waarom ze deze regeling moeten 
aannemen. Hij begrijpt op zich wel de opmerking van de heer Ooms, maar de heer Traag heeft 
ook gelijk: er zit altijd ergens een marge in van wat wel en wat niet kan. De fractie van de PvdA 
steunt echter de motie van de fractie van de VVD niet omdat ze dit incidentenpolitiek vinden. 
Immers de wethouder heeft uitgelegd dat de vergunning op 1 januari 2012 verloopt en dat is 
een prima moment om op basis van deze nieuwe regeling te kijken of er een nieuwe 
vergunning verleend kan worden.  
 
Mevrouw GROOTJANS zal de motie van de fractie van de VVD gaan steunen vanwege de 
verkeerssituatie. Maar ook vanwege de aanwezigheid van coffeeshops en scholen in de 
omgeving lijkt het haar niet juist om dit soort handel neer te zetten. Ze wil vooral het college 
nog iets anders meegeven. De heer Heuthorst heeft al aangehaald dat er in het verleden 
ontzettend veel problemen zijn geweest met de standplaatsen. Ze doet een beroep op het 
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college om vooral met de korte tijdelijkheid van vergunningen te werken en dat geldt zeker 
voor de seizoenplaatsen in de binnenstad om die maar voor een seizoen te verlenen en over 
die seizoenplaatsen zorgvuldig te communiceren met de OVD. Ze maakt zich wat zorgen over 
het woord ‘ambulante handel’ en de betekenis ervan en de ruimte die daarin zit. De 
VOORZITTER merkt op dat dit waarschijnlijk naar aanleiding van de opmerking van de heer 
Ooms is. Dat zal dadelijk goed rechtgezet moeten worden. Want als dat zo zou zijn dan had hij 
hier slapeloze nachten van. De heer BOS vindt het jammer dat ze haar opmerkingen over de 
seizoenskramen niet in de eerste instantie heeft gemaakt, want dan had hij er in zijn tweede 
instantie op in kunnen gaan. Wat hij mist in het betoog van mevrouw Grootjans is het besef 
dat de oproep die ze doet aan de wethouder een enorme bestaansonzekerheid oplevert voor 
mensen die eigenaar zijn van dat soort kramen. Want die investeren erin en hebben recht op 
een zekere bestaanszekerheid. Hij begrijpt haar opmerking en die mag ook prima meegenomen 
worden door de wethouder, maar hij vindt het noodzakelijk om deze wezenlijke kanttekening 
te maken. Mevrouw GROOTJANS antwoordt dat ze zich er volledig van bewust is. Dat is ook 
de reden dat ze het bij het college neerlegde en niet bij de raad in discussie heeft gebracht. 
Want ze vindt dat het college hier naar haar mening voldoende zorgvuldig mee omgaat. Ze 
heeft er heel bewust voor gekozen om het aan het college te vragen. Ze realiseert zich dat 
ook. Met name de seizoenplaatsen zijn ambulant en daarin zou je met name de zorgvuldigheid 
van tijdelijkheid in acht moeten nemen, want ze weet welke drama’s het oplevert als er 
problemen ontstaan. De VOORZITTER wijst erop dat een tweede termijn heel specifiek moet 
zijn op iets wat in de eerste termijn is gekomen.  
 
Wethouder DRENTH geeft te kennen dat de invullingen die de heer Ooms aandraagt als 
ambulante handel hem niet uitvoerbaar lijken. Als dat zo zou zijn dan zou hij op allerlei 
verschillende plekken waar hij dingen mag verkopen of aanbieden zowel de coffeeshop als het 
bordeel mogen vestigen. Daar gaat het dan over. Dat kan niet. Dat is aan andere regels nog 
meer gebonden en dat geldt dus ook voor de ambulante handel. Het lijkt wel een leuke twist 
die daarin zit en hij vindt hem ook mooi gevonden, maar in de praktijk werkt dat niet zo. De 
heer OOMS laat weten dat die twist er ook in zat om erop te wijzen dat het juist zo vaag is. 
Hij begrijpt ook wel dat er nog andere regels aan gebonden zijn, maar het blijft een vage 
omschrijving. Wethouder DRENTH vindt dat dat vage nog wel meevalt. Er staat een duidelijke 
lijn van soorten van activiteiten waar je het over hebt in het stuk en dat geeft aan waar het 
over gaat. Het gaat hier over kramen die je ergens op een plek neer zet en de waren die je van 
daaruit gaat verkopen. Daar hebben we in Nederland niet zoveel discussie over. Volgens hem 
zit daar het probleem niet. Wat wel goed is om te bedenken en dat is in lijn met wat de fractie 
van GroenLinks zegt, dat is dat het niet zo is dat de raad op alle plekken zomaar de deur open 
zet om kramen neer te zetten. Daarom zat achter bij de stukken ook al het 
standplaatsenbeleid dat op dit moment in de inspraak zit. Het gaat helemaal niet om de 
bestemming verkeersdoeleinden, want dan zouden ook de kramen langs de Haareweg niet 
meer kunnen. Dat is volgens hem helemaal de intentie van de raad niet. Het gaat erom dat de 
raad niet wil dat het zomaar overal komt. Daarom zat het voorgestelde beleid er ook achter, 
want dat was een limitatieve lijst van plekken in de gemeente die voor ambulante handel, voor 
een dergelijke vergunning in aanmerking komen. Niet voor de seizoensplekken maar wel voor 
de jaarrondplekken. Die is limitatief. Dus meer plekken dan dat zijn er niet en op die plekken is 
ook aangegeven hoeveel dat er mogen zijn. In de meeste gevallen een en hij meent in twee 
gevallen twee. Hij wil de raad nog op een ding wijzen. Wat de heer Bos aangaf dat ze op dit 
moment niet iets zouden moeten zeggen over de locatie Mozartlaan/Varsseveldseweg. Dat kan 
rond 1 januari als er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Dat wil hij absoluut 
ontraden, want dat is niet het geval. De raad neemt vanavond richtinggevend een besluit met 
de onderliggende stukken waarin de raad aan het college heel duidelijk richting geeft welke 
plekken wel in aanmerking komen voor een kraam en welke plekken niet. Daarom zat dat 
onderliggende beleid dat onderweg is er ook bij. Dus als de raad vanavond instemt zonder het 
voorstel van de fractie van de VVD gesteund door een aantal fracties in de raad, neemt hij het 
besluit tot het legalisatietraject van de kraam aan de Mozartlaan/Varsseveldseweg. Als de raad 
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instemt met het voorstel van de fractie van de VVD dan gaat het traject lopen dat de andere 
kramen wel goed geregeld worden en dat de kraam aan de Mozartlaan/Varsseveldseweg niet 
verlengd gaat worden en dan wordt gekeken wat de meest efficiënte manier van handhaving is. 
Dus de raad neemt daar vanavond een richtinggevend besluit over en niet pas 1 januari als de 
huidige vergunning verloopt. Het moet vooraf helder zijn wat de richting is die de gemeente 
volgt, want er moet toetsingsgrond zijn. Die toetsingsgrond besluit de raad vanavond. De heer 
BOS begrijpt het niet meer. Volgens hem gebeurt er nu iets heel raars, althans zo beleeft hij 
het. De wethouder doet de raad een voorstel en volgens hem doet hij dat met het idee dat het 
een goed voorstel is en dat hij graag wil dat de raad dat aanneemt. Vervolgens komt er een 
motie van de fractie van de VVD die de wethouder vervolgens omarmt alsof het zijn eigen 
kindje was. De VOORZITTER wijst de heer Bos erop dat de wethouder dat niet gezegd heeft. 
Hij heeft gezegd ‘Stel dat u dat aanneemt, dan is dat het gevolg’. Dat bestrijdt de heer BOS. Hij 
heeft zelf gezegd dat hij voorstelt om de motie van de fractie van de VVD niet aan te nemen. 
Dat heeft de heer Drenth hem stellig ontraden. Wethouder DRENTH wil het heel helder 
zeggen. Hij heeft gezegd dat de raad vanavond richting geeft aan de vraag: Gaat een 
legalisatietraject in voor een kraam op de hoek Mozartlaan/Varsseveldseweg of niet? Die vraag 
ligt niet 1 januari aanstaande voor als de nieuwe vergunning in werking gaat. Dat besluit ligt 
vanavond voor. Want vanavond gaat de raad richtinggevend aangeven aan het college wat hij 
wel of niet wil. Hij heeft niet gezegd dat hij voor het voorstel was dat de fractie van de VVD 
had gedaan. Hij heeft een voorstel gedaan vanuit het college waarbij het college dacht te 
handelen gelet op de geschiedenis. Daar is in de beeldvormende raad over gesproken. Dat is 
ook gebeurd naar aanleiding van een aantal vragen die vanuit de buurtbewoners kwamen hoe 
dat nou kan dat het zomaar gerepareerd wordt, ofwel zoals de heer Steintjes het uitdrukte: 
tijdens het spel worden de regels veranderd. Ze hebben dat ook zo helder mogelijk proberen 
te maken waar het vanavond over gaat. De raad besluit feitelijk wel of niet aan de Mozartlaan/ 
Varsseveldseweg. En de overige standplaatsen daar loopt helemaal geen discussie over, maar 
dat willen ze wel gelijk goed regelen. Dat is wat voor ligt en daar wil hij helder over zijn. De 
raad heeft van het college niet gehoord of het voor of tegen die motie is. Wel hebben ze 
gehoord van het college waarom het dit voorstel heeft gedaan met de limitatieve lijst die 
daarachter zat in het standplaatsenbeleid dat nu ter inzage ligt. Dat is volgens hem de situatie 
die nu voor ligt. En hij wil heel graag ook omdat er zoveel beroering over was, helderheid 
hebben bij de bewoners – omdat ons juridisch systeem op dit punt gewoon ingewikkeld is als 
het over handhaving gaat – maar hij wil ook zeker weten dat de raad over deze discussie een 
besluit neemt dat ook naar de toekomst toe hout snijdt. De heer BOS voegt toe blij te zijn dat 
deze vergaderingen worden opgenomen want dan kan hij het stukje nog eens terugkijken waar 
de wethouder zijn opvatting over de motie van de fractie van de VVD ten stelligste ontraden 
heeft. Hij heeft hem dat niet horen zeggen? Hij meent van wel. De VOORZITTER merkt op 
dat ze er allemaal bij geweest zijn maar dat het buitengewoon nuttig is dat ze het allemaal 
kunnen nakijken.  
 
De VOORZITTER stelt voor dat ze nu gelijk tot besluitvorming overgaan. De heer THUS laat 
weten dat de fractie van het CDA het er niet mee eens is. De VOORZITTER neemt daar 
kennis van maar hij gaat de eerdere discussie niet opnieuw doen. Hij gaat ervan uit dat de raad 
consistent is. Hij vraagt of er behoefte is aan stemverklaringen. De heer KUIPERS geeft als 
stemverklaring dat de fractie van GroenLinks tegen het voorstel zal stemmen omdat ze de 
omschrijving te ruim en te vaag vinden. Vooral het ‘en dergelijke’ is een doorn in hun oog.  
 
De VOORZITTER brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat een meerderheid van de 
raad voor het voorstel stemt. Daarmee is het voorstel aangenomen.  
 
De VOORZITTER brengt de motie van de fractie van de VVD in stemming. Ook hiervoor 
stemt een meerderheid van de raad. De motie is aangenomen. 
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6. DIVERSE AANGELEGENHEDEN 
 
6.1 Bestemmingsplan Wijnbergen-2011 (nabij rioolgemaal) 
 
De heer TRAAG merkt op dat wanneer bepaalde onderwerpen aan de orde komen er soms 
vreemde bijzaken ontstaan die toch politieke commotie teweeg brengen. Dit onderwerp is er 
een voorbeeld van. Het begint als een bestemmingsplan over een gemaal en het blijkt dat door 
een regel in het bestemmingsplan er ineens een politiek onderwerp bij komt. In de 
beeldvormende raad heeft de portefeuillehouder naar de mening van de fractie van D66 
toegezegd dat de Europaweg wordt verbreed uit de opbrengsten van het plan Wijnbergen. De 
vraag is of de wethouder bij zijn uitspraak blijft en of zij dat correct begrepen hebben. En zo ja, 
dan dringt meteen vraag twee zich op waarom dit niet gecombineerd wordt met de 
werkzaamheden aan het kruispunt Varkensweide-Europaweg.  
 
Wethouder DRENTH erkent dat het citaat van de heer Traag wel ongeveer zal kloppen. Dat is 
precies gedaan op basis van hetgeen de raad heeft vastgesteld in de overeenkomst met de 
marktpartijen Roosdom-Tijhuis en Van Wanrooy. Maar daarnaast is ook vastgesteld dat ze pas 
geld gaan uitgeven – en dat is onder andere bij de voorjaarsnota aan de orde geweest maar dat 
wordt telkens herhaald, volgende maand ook nog bij de taskforcerapportage – uit het fonds 
bovenwijkse voorzieningen op het moment dat de storting daarvoor binnen is. Vandaag is het 
bouwrijpmaken begonnen van de eerste fase midden en westen. Daarom is er op dit moment 
nog niet een bijdrage binnen van deze marktpartijen. Dus hij had het graag willen combineren, 
maar op basis van afspraken in deze zaal heeft hij het geld niet om werk uit te kunnen laten 
voeren en daarom gaat dat werk niet mee.  
 
6.2 Bestemmingsplan Vijverberg zuid - 2011 

 
De VOORZITTER stelt vast dat de raad instemt met de voorstellen onder punt 6.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 22.30 uur.  
 

7.  EVALUATIE VERGADERWIJZE RAAD 
 
De VOORZITTER memoreert dat ze anderhalf jaar geleden een nieuwe methode hebben 
bedacht en dat het nu het moment is om tot evaluatie over te gaan. Hij verklaart dat het 
voorstel zal worden toegelicht en verdedigd door de voorzitter van de commissie Koning. De 
heer Koning fungeert dan als plaatsvervangend raadsvoorzitter.  
 
De heer BOS realiseert zich dat hij vandaag best lang aan het woord geweest is, maar hij gaat 
het goed maken. Hij heeft zijn kookwekker meegenomen en afgesteld op 3 minuten. Hij start 
op dit moment en de voorzitter mag hem onderbreken op het moment dat hij begint te 
piepen. Met betrekking tot de structuur beeldvormende raad, meningvormende raad en 
besluitnemende raad heeft hij twee opmerkingen. In de beeldvormende raad moeten ze niet 
moeilijk doen over discussies tussen fractieleden. Dat kan de discussies hier in deze raad 
verkorten. De meningvormende en besluitnemende raad moeten ze in elkaar ritsen. Dat is veel 
logischer. Ze hebben net een pittig debat gehad over de gang van zaken. Naar de mening van 
de fractie van de PvdA is het veel handiger en overzichtelijke om die twee in elkaar te ritsen. 
Dan nog een kwestie die te maken heeft met spreektijd. Hij heeft geturfd en gemeten hoe lang 
er gesproken is rond het hondenpoepbeleid en dat waren 114 minuten. De recordhouder was 
wethouder Drenth. Die kwam op 32 minuten. Dat is dus veel te lang. Ze zijn op bezoek 
geweest in Arnhem waar men het systeem toepast dat elke fractie 10 minuten heeft plus per 
extra fractielid een minuut. Dat zou voor de fractie van de PvdA dus betekenen 17 minuten. 
Daar zouden ze niet mee uitkomen, want mevrouw Kock had in haar eerste instantie over 
hondenpoepbeleid al 6 minuten nodig. De heer Kuipers ook. Dat was een heel lollig verhaal, 
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maar inhoudelijk weer wat anders. Ze moeten dus iets doen aan die spreektijd. Ze moeten 
ook iets doen aan het tijdstip waarop ze klaar zijn met de vergadering. Er is in verschillende e-
mails opgemerkt dat ze aan het eind van de vergadering beginnen te raffelen. Hij heeft om 
22.00 uur de voorzitter horen zeggen dat ze op hun tijd moeten letten. Dat moeten ze niet 
vanaf 22.00 uur maar vanaf 19.30 uur. Hij zou de commissie Koning het dringende verzoek 
willen doen – de fractie van de PvdA doet geen inhoudelijk voorstel – om het met elkaar 
hierover te hebben. Hij heeft nog een motie voor te lezen. Het komt te vaak voor, hoewel het 
vanavond erg meeviel, dat er gesproken wordt tijdens de hamerstukken. Dat moet zeer 
beperkt worden. Ten slotte is het toepassen van stemverklaringen in bijna alle gevallen niet 
zinnig. Hij leest de motie voor. 
 

M O T I E (1) over hamerstukken 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen de evaluatie van de vergaderwijze van de raad (agendapunt 7); 
 
gehoord de beraadslagingen over dit onderwerp, waarbij onder andere aan de orde is dat 
vergaderingen efficiënt moeten verlopen; 
 
overwegende dat het herhalen van reeds eerder uitgesproken opvattingen niet bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van de politiek en de kwaliteit van de besluitvorming; 
 
b e s l u i t: 
 
aan de afspraken over de vergaderorde van de gemeenteraad de volgende regels toe te 
voegen: 
 
1. Raadsleden die wensen te spreken over een onderwerp uit 'Diverse 

 aangelegenheden' (zijnde hamerstukken) dienen dit direct na de opening van de 
vergadering aan de voorzitter te melden. Zij krijgen dan maximaal 3 minuten spreektijd.  

2. De bijdrage heeft dan het karakter van een stemverklaring. 
3. Het raadsvoorstel ‘Diverse aangelegenheden’ heet voortaan Hamerstukken. 
4. Deze regels op te nemen in het Reglement van orde. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA   
 
De heer BOS rond af met de mededeling dat de overige opmerkingen adviezen zijn vanuit de 
fractie van de PvdA in de richting van de commissie Koning om na te denken vooral over 
kwesties rond de tijd. 
 
Mevrouw SALEMINK herinnert zich de aanvangsfase van de nieuwe werkwijze. De 
uitgangspunten die destijds zijn geformuleerd, vinden ze nu ook terug in het stuk. Als conclusie 
wordt gesteld dat ze als raad de nieuwe werkwijze kunnen waarderen en dat ook het publiek 
ermee uit de voeten kan. De fractie van het CDA deelt deze conclusie, al zien ze ook heldere 
verbeterpunten. Ze zijn blij met de verbeterpunten zoals die in het voorstel worden genoemd. 
Toch blijven er twee punten openstaan waarover ze zich willen uitspreken. Het betreft het 
vragenhalfuur en de verslaglegging van de beeldvormende raad. Wat betreft het vragenhalfuur 
in het begin van de meningvormende raadsvergadering vragen ze zich af of dat echt nodig is, 
omdat er mogelijkheden zijn om als raadslid of fractie vragen te stellen aan de 
portefeuillehouder of het college. Ze realiseren zich echter in formele zin dat de 
raadsvergadering het moment is om het college aan te spreken en naar hun idee wordt het 
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daardoor voor de burgers ook levendiger, wat de aantrekkelijkheid van de politiek kan 
vergroten. Daarom hebben ze een amendement voorbereid als aanvulling op het voorstel om 
toch een vragenhalfuur in te richten en de griffie te vragen enkele spelregels uit te werken. 
Wat betreft de verslaglegging van de beeldvormende raad blijven ze van mening dat een kort 
en bondig verslag prima is, maar dat het de afgelopen periode soms te summier was. Nu ze 
begonnen zijn met audioverslaglegging en audiovisuele verslaglegging is het punt feitelijk 
achterhaald. Je kunt immers alles terugluisteren of bekijken. Uitgebreider bestaat niet. 
Aangevuld met de genoemde overzichten met onderwerpen en conclusies/toezeggingen 
kunnen ze daarmee prima uit de voeten. Wat de motie van de fractie van de PvdA betreft 
merkt ze op dat zij de naamsverandering van de ‘Diverse aangelegenheden’ in ‘Hamerstukken’ 
een verbetering vinden en ook heel helder voor de burger. Waar ze echter moeite mee 
hebben is dat het vervolgens in een stemverklaring wordt gegoten en zeker als daar een 
tijdslimiet op staat van 3 minuten. Volgens hen is een agendapunt of een hamerstuk of een 
bespreek-/discussiestuk. Dat is dan bij de vaststelling van de agenda bekend. Een stemverklaring 
blijft altijd mogelijk, maar is in principe zeer kort en bondig. Dus mocht de motie in die zin 
worden aangepast, dan zullen zij die steunen. Naar aanleiding van het werkbezoek aan de 
Arnhemse gemeenteraad denkt ze dat er zeker punten in zitten waar ze iets van kunnen leren. 
In de fractie van het CDA leeft de wens om de duur van de vergaderingen te beperken tot 
22.30 uur. Vanaf 19.30 uur hebben ze er dan drie uur op zitten en zeker in combinatie met de 
vergaderfrequentie zijn ze van mening dat ze dan een goede vergadering moeten kunnen 
hebben. Daarbij komt dat het merendeel van de raadsleden de volgende dag ook verplichtingen 
heeft en in zijn algemeenheid een lange vergaderduur de scherpte van het debat niet ten goede 
komt. Ze hebben overwogen om concrete voorstellen te doen, maar dat doen ze niet. Ze zijn 
van mening dat ze er samen op moeten toezien dat ze efficiënter en effectiever gaan 
vergaderen. Ze gaan het proberen en er op letten. Mocht het te weinig opleveren, dan kunnen 
ze vanuit hun kant verbetervoorstellen tegemoet zien die mogelijk geïnspireerd zijn op 
ervaringen elders. Ze leest het amendement voor. 
 
A M E N D E M E N T  evaluatie vergaderwijze raad  

 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
  
gelezen het voorstel Evaluatie vergaderwijze raad (agendapunt 7); 
 
overwegende dat:  
1. de wens actueel blijft om politiek aantrekkelijk te maken voor burgers en raadsleden; 
2. de behoefte er is om naast schriftelijke vragen ook mondeling vragen te kunnen stellen 

aan het college; 
3. het recht van interpellatie ervaren wordt als een te zwaar middel daartoe; 
4. er op dit moment geen aangewezen moment is om mondeling vragen te stellen die niet 

gekoppeld zijn aan een geagendeerd agendapunt;  
5. daarvoor een vragenhalfuur, tijdens de meningvormende raad een mogelijkheid kan 

bieden; 
 
b e s l u i t: in aanvulling op het collegevoorstel 
 
1. Aan de genoemde 7 beslispunten een achtste punt toe te voegen, te weten: 

8. Bij de meningvormende raadsvergadering een vragenhalfuur in te voeren waarbij 
raadsleden de gelegenheid hebben om mondeling vragen te stellen aan het college. 

2. Dit vragenhalfuur te agenderen na opening en vaststellen verslag vorige vergadering. 
3. De griffie te vragen om hiervoor enkele ‘spelregels’ voor te bereiden en uit te werken. 

(Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan afspraken over het vooraf aangeven van ten minste 
het onderwerp waarover de vraag zal gaan en afspraken over hoe om te gaan als het 
vragenhalfuurtje uitloopt dan wel er geen gebruik van wordt gemaakt) 
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4. Het vragenhalfuurtje over een jaar te evalueren. 
 
CDA 
 
Het is mevrouw SALEMINK bekend dat de SP-fractie ook een motie heeft voorbereid die erg 
op deze lijkt en daar kunnen ze het nog over hebben. De heer BULTEN vraagt de fractie van 
het CDA iets duidelijker aan te geven waarom ze nu niet met verbeterpunten komen, terwijl 
het toch om een evaluatie gaat en ze ruim een jaar bezig zijn en dit langer willen proberen. 
Mevrouw SALEMINK antwoordt dat ze in Arnhem hebben gekeken hoe dat ging. Daar hebben 
ze een evaluatie van gemaakt van wat ze daarvan vonden en de meningen zijn nogal verdeeld. 
Toen hebben ze zich afgevraagd of ze dat er nu nog bij moeten pakken of dat ze er in alle rust 
voor moeten gaan zitten en het er in brede samenstelling over hebben en dan met een meer 
onderbouwd en gemotiveerd verhaal komen waarvan ze op dat moment ook kunnen 
inschatten dat het draagvlak heeft. De heer BULTEN kondigt aan dat hij straks een voorstel 
heeft. De heer BOS begrijpt eigenlijk dat wat zij zegt dat de fractie van de PvdA gesuggereerd 
heeft, namelijk de commissie Koning te vragen met voorstellen te komen, dat ze daarvan zegt 
dat het een goed idee is. Mevrouw SALEMINK stelt dat de fractie van de PvdA zegt dat de 
commissie Koning met voorstellen moet komen en dat hij nu aan haar vraagt of de fractie van 
het CDA dat een goed idee vindt. De heer BOS reageert dat zij zei dat in die samenstelling er 
rustig over nagedacht moest worden. Mevrouw SALEMINK vindt dat het in die samenstelling 
prima zou kunnen.  
 
De heer BOSMAN memoreert dat vanaf september vorig jaar de raad bezig is met deze 
nieuwe vergaderwijze. Vandaag evalueren ze deze manier van vergaderen. De griffie heeft door 
middel van enquêtes de reacties van insprekers en raadsleden gepeild en collegeleden 
geïnterviewd. Ongeveer de helft van de gasten en negen raadsleden hebben hun formulier niet 
geretourneerd. Om aan deze uitkomsten definitieve conclusies te verbinden, gaat de SP-fractie 
wat te ver. Van de helft van de raadsleden die de enquête hebben geretourneerd was de 
reactie negatief. Dan vindt hij het verrassend dat de collegeleden unaniem positief denken over 
de ruimte die de inwoners krijgen. De SP-fractie heeft voorkeur om om 19.30 uur met de 
vergadering te beginnen. Deze tijd geeft meer ruimte om van het werk gewoon goed 
voorbereid naar de vergadering te gaan. Onder de raadsleden is de verdeeldheid over de 
parallelsessies groot. Een kleine meerderheid beoordeelt deze vorm goed tot voldoende en 
een flinke meerderheid vindt de parallelsessies nadelig voor het functioneren van de 
raadsleden. Dit geldt naar zijn mening heel sterk voor de kleine fracties die bij de 
parallelsessies in het nadeel zijn. De voorkeur van de SP-fractie gaat dan ook uit naar een 
opiniërende en een besluitvormende raad. Voordeel hiervan is dat alle raadsleden alle 
onderwerpen kunnen volgen en dat het voor de volgers van de lokale politiek ook veel 
aantrekkelijker en overzichtelijker wordt. Bij deze methode wordt de discipline van de 
raadsleden om geen ellenlange betogen te houden wel beproefd. Een tijdslimiet is hierbij een 
goed instrument. Hoe lang die spreektijd moet zijn kan in het presidium of een ander overleg 
worden besproken. Democratie mag wel wat tijd kosten. Door de SP-fractie is enige tijd 
geleden gevraagd om een vragenhalfuurtje in te stellen. Het vragenhalfuurtje biedt ook de 
mogelijkheid om snel op actuele onderwerpen in te spelen. Het recht van interpellatie is naar 
hun mening een zwaarwegender en formelere methode om vragen te stellen. Daarom hebben 
ze net als de fractie van het CDA een motie gemaakt om alsnog het vragenuurtje in te stellen. 
Het is voor alle fracties zeer irritant dat de dynamische jaarplanning tot nu toe veel te wensen 
overlaat. Een goede sturing op de agenda maakt voor raadsleden het leven veel 
overzichtelijker. Alles horende en gelezen hebbende is voor de SP-fractie de conclusie dat het 
vergaderstelsel nog behoorlijk rammelt en dat er nog veel werk aan de winkel is om van het 
gerammel af te komen. Hij leest de motie voor. 
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M O T I E (2) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
gelezen de evaluatie van de vergaderwijze van de raad (agendapunt 7); 
 
overwegende dat: 
• een van de bedoelingen van het nieuwe vergaderstelsel is de politiek aantrekkelijker te 
  maken; 
• het recht van interpellatie zoals beschreven onder 3.2 een te omslachtige manier en meer  
  zwaarwegend instrument is om snel actuele zaken aan de orde te stellen; 
 
b e s l u i t: 
 
1. een vragenhalfuur tijdens de meningvormende raadsvergadering in te voeren; 
2. de griffie op te dragen een voorstel te maken om het Reglement van orde in deze zin aan 

te vullen; 
3. het vragenhalfuur over een jaar te evalueren. 
 
SP-fractie 
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX laat weten dat de fractie van D66 altijd al voorstander was 
van een andere werkwijze en voor hen is het systeem waarbij ze in de beeldvormende raad 
ook direct in dialoog met de samenleving kunnen gaan een goed en geslaagd evenement, al 
moet het voor hen nog wel een groei doormaken.  Ze zullen het ieder jaar moeten evalueren. 
Als ze naar het dictum kijken, kunnen ze zich niet onttrekken aan de indruk dat daar wat 
onjuistheden of onduidelijkheden staan. Er wordt in de beeldvormende raad een limiet van 20 
seconden aan het stellen van vragen voorgesteld. Dat zal toch wel per raadslid per vraag 
moeten zijn, anders wordt het helemaal een rare bedoening en datzelfde geldt voor de 5 
minutenlimiet voor de gasten. Dat zal ook moeten zijn per gast. De parallelle sessies vinden ze 
ondanks het probleem waar de fractie van D66 hier tegenaan loopt, een bijzonder goede zaak. 
Het geeft de inwoners ook de gelegenheid om tussen de verschillende vergaderingen te 
pendelen en daardoor bij veel meer zaken betrokken te zijn op verschillende avonden. Los van 
het daardoor nog minder tijd hebben voor andere raadsactiviteiten zullen inwoners hiervan 
veel minder gebruik maken, vreest de fractie van D66. In het democratisch stelsel dienen alle 
partijen in de gelegenheid te worden gesteld hun rol te spelen. Indien een van de fracties niet 
in de gelegenheid wordt gesteld hieraan deel te nemen, impliceert dat in feite het faillissement 
van het stelsel. Er zijn parallelle vergaderingen en daarvoor zijn ten minste twee 
vertegenwoordigers per fractie noodzakelijk. In de beeldvormende raad worden de vragen 
gesteld. Dit is in principe niet meer toegestaan in een meningvormende raad. Als de motie van 
de fractie van de PvdA wordt aangenomen, wordt bepaald of iets een hamerstuk wordt ten 
gevolge waarvan in de meningvormende vergadering dan niet meer over het voorstel 
gesproken zou kunnen worden. Dan zou een fractie dus haar democratische rol in het systeem 
helemaal niet meer kunnen spelen. Dat lijkt hun ongewenst. Ze zullen dan ook een motie 
indienen teneinde hierin te voorzien. Hij leest voor: 
 

M O T I E (3) over meedoen van opvolgers 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen de evaluatie van de vergaderwijze van de raad (agendapunt 7); 
 
overwegende dat: 
– wezenlijke doelstelling van de nieuwe werkwijze van de raad is dialoog van de raad in de 

beeldvormende vergadering met de samenleving; 
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– door de parallelsessies minimaal twee vertegenwoordigers per fractie aanwezig moeten 
zijn; 

– deze fracties bij ziekte of verhindering hier niet aan kunnen voldoen; 
 

b e s l u i t: 
– dat ook opvolgers van tweepersoonsfracties onder voorwaarden mogen deelnemen aan 

beeldvormende raadsbijeenkomsten als die fracties onverhoopt incompleet zijn; 
– de voorzitter van de raad de bevoegdheid te geven, na een gemotiveerd verzoek hiertoe 

van de desbetreffende fractievoorzitter, zulks voor die vergadering toe te staan; 
– de griffier te verzoeken in deze zin een voorstel voor te leggen tot wijziging van artikel 17, 

lid 2, van de Verordening fractieondersteuning 2010; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

D66 SGP-ChristenUnie PLOD 
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX vervolgt dat er ook gesproken wordt over het bezoek aan 
Arnhem en oplossingen die dat zou bieden. Los van het feit dat deze oplossingen veel geld 
kosten en dat in deze tijd van bezuinigingen niet verstandig is, is er een hele simpele kostenloze 
oplossing. Er is in het verleden afgesproken dat de vergaderingen in principe tot 23.00 uur 
zouden duren. Als de voorzitter van de raad zich daar simpelweg aan houdt en signaleert dat 
het elf uur is en ze maandag verder gaan, dan zal dat heel snel geholpen hebben om niet meer 
zo lang door te vergaderen. Er gaat ook heel veel tijd verloren met de wandelmarsen naar 
spreekgestoelte. Spreken vanaf de plaats is een van de redenen voor al die technische 
apparatuur die ze hier hebben aangeschaft. Dat voorkomt dit. Het feit dat er ooit zal zijn 
afgesproken om vanaf het spreekgestoelte te spreken, kan ook geen stand houden. Hoeveel 
verschillende vergadervormen voor commissies hebben ze sinds 2005 al niet ingevoerd? Ook 
dat men langer zal praten, snijdt geen hout. De meesten hebben immers hun verhaaltje op 
papier en dat wordt niet langer als je vanaf de plaats spreekt. Daarnaast is het voor het publiek 
ook overzichtelijker. Als hij kijkt naar de motie van de fractie van de PvdA moet hij in de 
eerste plaats zeggen dat die een onjuistheid bevat. Er wordt gesteld dat het herhalen van al 
eerder uitgesproken opvattingen niet bijdraagt aan de aantrekkelijkheid. Hadden ze nu niet net 
met elkaar afgesproken dat beeldvormend alleen vragen mogen worden gesteld en geen 
opvattingen uitgesproken? Dat lijkt hem dus niet logisch. De heer BOS onderbreekt hem en 
zegt dat hij toch wel gehoord heeft dat hij in zijn eerste instantie gezegd heeft dat hij vindt dat 
het logisch is dat ze in de beeldvormende raad ook onderling discussiëren. Het gaat hem erom 
dat je die discussie dan niet herhaalt. De heer MOÏZE DE CHATELEUX antwoordt dat ze 
hebben afgesproken dat de beeldvormende raad is om vragen te stellen en hij heeft de motie 
gelezen en daar staat iets anders in. Daar reageert hij op. De heer BOS reageert dat in de 
praktijk de vragen die je stelt, al een opvatting suggereren die je hebt. De heer MOÏZE DE 
CHATELEUX stelt dat het misschien bij hem het geval is, maar dat het niet de bedoeling van 
de beeldvormende raad is. De heer BOS vervolgt dat hij de raad heeft voorgesteld om niet zo 
spastisch om te gaan met …. De heer MOÏZE DE CHATELEUX onderbreekt hem dat hij de 
motie dan in iets andere bewoordingen had moeten opstellen. Hij vervolgt met de vraag hoe 
het kan zijn dat de commissie in het dictum niet de bepaling opneemt dat indien een fractie in 
de beeldvormende raad uitspreekt er meningvormend over te willen spreken, het in ieder 
geval voor die fractie geen hamerstuk is. Een fractie kan en mag daarbij in een democratisch 
stelsel niet beperkt worden. Zo nodig zullen ze ook daar anders nog regelend voor optreden.  
 
De heer BULTEN zal in zijn bijdrage alleen de punten van aanbeveling als leidraad nemen en 
daar de aanvullingen van de kant van de fractie van de SGP-ChristenUnie inbrengen. De sturing 
op de agenda: de dynamische jaarplanning staat wat hen betreft nog in de kinderschoenen. Het 
gebeurt nog te vaak dat er onvolkomenheden in zitten. Hierover dient zowel het college, de 
driehoek, de griffie en het presidium eenduidiger te communiceren en dient ook de inhoud 
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compleet te zijn. Daarnaast zijn ze er een voorstander van om een hele cyclus van het 
afgelopen jaar door te lopen en hierop de nieuwe cyclus voor het komende jaar af te 
stemmen. Dit om pieken die ook nu steeds voorkomen in juni en oktober te voorkomen. Ze 
begrijpen niet waarom de huidige dynamische jaarplanning stopt in december en niet 
doorloopt in 2012. Schijnbaar heeft het college de sektarische gedachte dat na 31 december de 
wereld ophoudt te bestaan, omdat ook de dynamische jaarplanning eindigt. De fractie van de 
SGP-ChristenUnie vraagt zich werkelijk af of en zo ja hoe er ambtelijk met de dynamische 
jaarplanning wordt gewerkt. Als er ambtelijk niet mee gewerkt kan worden, dan horen ze dat 
graag direct en niet via incomplete overzichten. Ze willen concreet horen wat de invulling, 
hanteerbaarheid en implementatie van de dynamische jaarplanning is en hoe dit nu eindelijk 
daadwerkelijk tot uitvoering zal worden gebracht. Het politiek aantrekkelijk maken: de fractie 
van de SGP-ChristenUnie ziet een verbeterslag door een spreektijd in te stellen per 
onderwerp van maximaal 3 minuten per fractie en voor het college van 5 minuten waardoor er 
of korter vergaderd wordt of er een goede onderlinge discussie kan ontstaan. Hiervoor zullen 
ze een motie indienen. Overigens gelden deze spreektijden alleen voor de agendapunten met 
onderlinge grote politieke verschillen en kunnen minder gevoelige onderwerpen veel sneller 
behandeld worden door korte statements. Wat betreft een tijdklok is de vorm van de huidige 
verslaglegging in ieder geval een prachtig systeem voor de nacontrole van spreektijden waarop 
de griffie terug kan komen in het presidium om fracties en college hierop aan te spreken en dit 
verder ook in de raad naar voren te brengen. Dit vergt dan ook niet meer inspanning en 
kosten waar ze beide niet zoveel van over hebben. Vaste vergaderdag, tijdstippen en 
vergadercyclus. Hiermee kunnen ze volledig instemmen. Dit houdt dan ook tegelijkertijd in dat 
er alleen bij hoge uitzonderingen vergaderd wordt op andere dagen dan de donderdag. Hierop 
dienen aanvragen voor in te brengen onderwerpen, werkbezoeken, uitnodigingen en dergelijke 
afgestemd te worden. De raad moet zichzelf verplichten zich in te perken in vergadertijd. 
Presidium, samenstelling en voorzitters. De fractie van de SGP-ChristenUnie heeft hier een 
paar aanbevelingen voor. Het vaststellen dat als de burgemeester niet aanwezig kan zijn er 
altijd een ander lid van het college komt. Een jaarlijkse evaluatie instellen voor het presidium 
en het college om onduidelijkheden weg te nemen en verbeterpunten te bespreken. 
Verslaglegging van de presidiumvergaderingen eenduidiger te maken met een ‘to do’- actielijst, 
inclusief tijdspad. Ook hiervoor zullen ze een motie indienen. De heer THUS zegt dat hij hier 
alleen maar dingen hoort die ze al lang een keer afgesproken hebben. Alleen komen ze die niet 
na. Daar zijn ze als presidium zelf verantwoordelijk voor. De heer BULTEN zegt daartoe ook 
een motie in te dienen. De heer THUS stelt dat als ze er zelf niet naar leven …. De regels zijn 
zoals de heer Bulten zegt. De heer BULTEN antwoordt dat het presidium dit heeft beslist, 
maar dat de raad er zich niet aan houdt. Ze moeten in de raad het besluit nemen dat ze zich 
eraan houden en dan moet het college een handleiding geven dat ze daarop kunnen handhaven.  
 

M O T I E (4) spreektijd 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
overwegende dat: 
�    de raad anders is gaan vergaderen om zodoende efficiënter te vergaderen; 
� ook onderwerpen die later op de avond staan geagendeerd, goed en tijdig besproken 
     moeten worden; 
�    de raadsvergadering een sprankelende avond moet zijn voor iedereen; 
 
constateert dat: 
�    de huidige vergaderingen vaak te lang duren; 
�    de voorzitter geen goed middel heeft raadsleden te sturen op de lengte van hun betoog; 
�    er soms te weinig tijd overblijft voor inhoudelijke discussie als fracties onderling; 
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�    agendapunten later op de avond soms (te) snel worden behandeld vanwege tijdsdruk of 
     zelfs verschoven worden naar een andere avond; 
 
b e s l u i t: 
� de voorzitter de bevoegdheid te geven om raadsleden hun betoog te laten beëindigen bij    
     een spreektijd langer dan 3 minuten, uitzonderlijke onderwerpen daargelaten die voortijdig 
     ook zo worden aangemerkt; 
�   de voorzitter de bevoegdheid te geven om collegeleden hun betoog te laten beëindigen bij 
    een gezamenlijke spreektijd langer dan 5 minuten, uitzonderlijke onderwerpen daargelaten 
    die voortijdig ook zo worden aangemerkt; 
�   deze spreektijden te evalueren per december 2012; 
�   voorzitter en griffier uit te nodigen een voorstel te doen om deze spreektijden op te nemen 
    in het Reglement van orde; 
 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
fractie van de SGP-ChristenUnie 
 

M O T I E (5) 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 6 oktober 2011; 
 
overwegende dat: 
� het raadzaam is dat er altijd minimaal één collegelid bij het presidium aanwezig is; 
� college, secretaris, griffier en fractievoorzitters als één team goed kunnen functioneren; 
� er bij niemand informatieachterstand op mag treden; 

 
constateert dat: 
� niet altijd alle informatie tijdig of voldoende wordt gecommuniceerd; 
� afspraken niet altijd tijdig worden afgehandeld of nagekomen; 
� er geen eenduidige verslaglegging plaatsvindt; 

 
b e s l u i t: 
� het college te verzoeken dat er altijd iemand uit zijn midden aanwezig is bij de 

presidiumvergaderingen; 
� college en presidium uit te nodigen jaarlijks hun onderlinge functioneren te evalueren; 
� de griffie te verzoeken een ‘to do’- lijst met tijdspad op te stellen aan de hand van een 

eenduidig verslag en deze geactualiseerd elke presidiumvergadering te agenderen; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
fractie van de SGP-ChristenUnie  
 
Mevrouw SLUITER wil naast alles wat al gezegd is nog een aantal zaken specifiek noemen met 
de aandachtspunten van de fractie van de VVD daarin. Ze richten zich daarbij specifiek op de 
evaluatie zoals die nu voor ligt. Het is een heel uitgebreid document geworden waarin veel 
elementen terugkomen en waarin veel gerefereerd wordt aan de bijeenkomst van 31 maart jl. 
Tegelijkertijd komt daarmee ook het stuk enigszins laat. Des te meer reden om de nodige 
aandacht te leggen op de dynamische jaarplanning als sturingsinstrument, meer dan dat het nu 
gebeurt. Het gaat natuurlijk om de centrale vraag of het eerste jaar hen gebracht heeft wat ze 
wilden of in ieder geval beoogden. Meer participatie en interactie met de inwoners. Ze hebben 
allemaal kunnen zien en ervaren dat het op verschillende aspecten zeker gelukt is. Daarin 
verschillen ze duidelijk van mening met de SP-fractie. Gelukkig wordt het ook zo gevoeld door 
verschillende inwoners. Maar de politiek aantrekkelijker maken is een ander aspect en daarin 
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ligt toch een grotere verantwoordelijkheid bij de raadsleden zelf. Ze zullen de hand in eigen 
boezem moeten steken en kijken naar de elementen die ze zelf nog kunnen en willen 
verbeteren. Een aantal van die elementen zien ze gelukkig terugkomen, zoals het punt om als 
het kan direct na het meningvormende debat het besluit te nemen. Opvallend is dat ze vaker 
vergaderen en dat ze langer vergaderen. Volgens haar was dat toch niet helemaal de bedoeling. 
Verder missen ze in deze evaluatie een aantal zaken die op 31 maart ook al aan de orde 
kwamen en ook draagvlak leken te kennen. Een aantal zaken is al voorbijgekomen. Ze wil ze 
toch noemen omdat het echt de accenten zijn die de fractie van de VVD wil leggen op deze 
evaluatie. Het instellen van een vragenhalfuur. Het stellen van maximaal drie vragen per fractie 
in de beeldvormende raad in plaats van de maximaal 20 seconden zoals nu voorgesteld wordt 
in het voorstel. Een goede verslaglegging van de beeldvormende raad. Ze wachten daarbij graag 
de evaluatie af van de audio- en videoverslaglegging. Een sturing op de technische vragen. In 
ieder geval een vermindering ervan in de beeldvormende raad. Hiervoor is een grote rol 
weggelegd voor de voorzitters. Ze hebben als raad een grote eigen verantwoordelijkheid en 
zullen er dus zelf goed op moeten letten. Tot slot is er op 31 maart en ook al in de 
wandelgangen gesproken over spreektijd in de raadsvergaderingen. Hier ligt volgens hen ook 
een verband met het aantrekkelijk maken en houden van de politiek. Ze zullen hier als raad 
goed op moeten gaan letten. In Arnhem hebben ze met een aantal raadsleden gezien hoe heel 
strikt met totale spreektijd gewerkt kan worden. Dat is misschien niet helemaal het ideale idee 
of de ideale uitwerking. Vooral niet om er een extra iemand voor in te moeten schakelen die 
precies de tijd allemaal bij gaat houden. Wel vinden ze het een goed idee om een maximering 
op de spreektijd per onderwerp door te voeren, vooral op de grote onderwerpen. In het 
voorstel van de fractie van de SGP-ChristenUnie om te maximeren op 3 minuten kan de 
fractie van de VVD zich helemaal vinden. Wat hen betreft is het voor zowel fracties als college 
maximaal 3 minuten. Met de motie van de fractie van de PvdA (nr. 1) kunnen ze in principe 
instemmen. Alleen hebben ze enige moeite met het eerste punt bij het besluit in de laatste zin 
om maximaal 3 minuten spreektijd bij hamerstukken te geven. Als dat eruit kan, zijn ze 
helemaal akkoord. Met betrekking tot het vragenhalfuur wachten ze even af waar de fractie van 
het CDA en de SP-fractie elkaar nog gaan vinden of niet. Het meedoen van de opvolgers zullen 
ze als fractie van de VVD niet steunen. De spreektijd evaluatie vergaderwijze van de fractie van 
de SGP-ChristenUnie, daar kunnen ze zich geheel in vinden. Over de aanbevelingen met 
betrekking tot het presidium zegt ze, gezien het belang van sturing op de raad en gezien het 
feit dat ze toch ook echt zichzelf meer zaken moeten opleggen en daar ook meer regels voor 
nodig hebben – de afgelopen anderhalf jaar hebben aangetoond dat ze zelf de discipline niet 
kunnen hanteren – dat het haar voldoende lijkt om dat te steunen.  
 
De heer LANGEVELD laat weten dat de fractie van GroenLinks zich grotendeels wel kan 
vinden in deze evaluatie. Er zijn drie dingen die ze nog even onder de aandacht willen brengen. 
Ten eerste gaat het over het punt om in de beeldvormende raad een limiet in te stellen voor 
vragen. Maximaal 20 seconden voor het stellen van vragen. Niet een vraag dus maar meerdere. 
Ze hebben de opnames van de laatste beeldvormende vergadering nog eens nagezien en stellen 
vast dat het haast niemand gelukt is. Deze beperking achten ze dan ook niet haalbaar. Ze 
stellen voor de beperking eerder te zoeken in het maximeren van drie per raadslid per ronde. 
Ten tweede, punt drie deel twee, het recht van interpellatie en het vragenhalfuurtje. Waar ze 
nu tegenaan lopen is dat er in de vergadercyclus geen gelegenheid is voor actuele vragen. Zoals 
ze nu met interpellatie omgaan wordt het onderwerp naar het einde van de vergadering 
verplaatst of verschoven naar een volgende vergadering. De fractie van GroenLinks pleit voor 
het inruimen van de mogelijkheid van een vragenhalfuurtje dat benut kan worden voor actuele 
vragen. Ze denken dan aan een maximum van 10 minuten voor een vraag en een minimum van 
5 minuten en de vraag moet 24 uur van tevoren bekend zijn bij college en raad zodat er snel 
informatie kan worden gewisseld. In ieder geval in de meningvormende raad en wellicht ook in 
de beeldvormende raad. Zijn er geen vragen aangemeld, dan gaan ze meteen verder naar het 
volgende agendapunt. Ten derde punt zes, de parallelle sessies. De fractie van GroenLinks stelt 
voor om eens na te gaan of het niet mogelijk is ook in de informatieve raad een mix te creëren 



736 
 

van beeldvorming en informatieve raad die afhankelijk van onderwerp ook op locatie kan 
plaatsvinden. Daardoor ontstaat er in de aanloop naar meningvormende en besluitvormende 
raad meer gelegenheid voor beeldvormende sessies. Dat maakt het voor inwoners maar ook 
voor kleine partijen evenals voor alle raadsleden mogelijk om in de meningvormende en 
besluitvormende raad van alle onderwerpen op de hoogte te zijn. Als je ziet wat er op de 
agenda van 20 oktober allemaal geagendeerd is, daar is een aantal onderwerpen bij die wat hen 
betreft meteen in de beeldvorming zouden kunnen, zoals mfa-jongeren. Kijkend naar de 
voorstellen die voorliggen ten aanzien van de motie van de fractie van de PvdA over de 
hamerstukken kunnen zij zich niet vinden in het uitgangspunt dat je in de beeldvorming al een 
discussie tussen raadsleden moet laten plaatsvinden. Als er een ding is wat hij is gaan 
waarderen in de afgelopen tijd dan is het dat de raadsleden nu veel minder met een 
vooringenomen standpunt die vergadering ingaan. Op het moment dat ze daar weer de 
discussie aangaan, gaat het gegarandeerd weer het oude systeem worden en is de inbreng van 
de insprekers niet aan de orde. Op zich het idee om aan een hamerstuk dat je gezamenlijk 
vatstelt in de beeldvorming geen discussie te wagen, zou een voorstel kunnen zijn. De heer 
BOS merkt op dat het punt dat hij gemaakt heeft over het kunnen discussiëren in de 
beeldvormende raad geen onderdeel uitmaakt van deze motie. Dat staat hier dus niet. De heer 
LANGEVELD vindt het belangrijk om even aan te geven dat zijn motivering een andere is dan 
de fractie van GroenLinks zou hebben. Misschien moeten ze even kijken hoe ze het bij kunnen 
stellen. Ze zijn het niet eens met de motivering dus als dat het verhaal zou worden, dan zitten 
ze precies op het verkeerde spoor. De heer BOS verduidelijkt dat het hier niet gaat over 
discussie in de beeldvormende raad. Het gaat er uitsluitend over dat het kan zijn dat ze met 
elkaar afspreken dat iets een hamerstuk is. De heer LANGEVELD vervolgt ten aanzien van de 
spreektijd dat het niet onbekend zal zijn dat de fractie van GroenLinks altijd een stevige 
tegenstander is geweest van het beperken van spreektijd, maar na vanavond krijgt hij de neiging 
om het in zijn fractie ter discussie te stellen of het misschien toch niet een oplossing is om het 
iets compacter te krijgen. Ten aanzien van de motie rondom aanbevelingen voor het presidium 
denkt hij dat daarin prima is wat er staat, maar in principe is het meer een kwestie van eigen 
discipline. Dat ze zichzelf daartoe oproepen, daar kan hij zich wel in vinden.  
 
De heer KONING, plv. raadsvoorzitter, zegt dat de commissie Koning eigenlijk een 
eenvoudige opdracht had: politiek aantrekkelijker maken voor burgers en politici en (dat bleek 
wat moeilijker) sturing te geven aan de raad. Sturing van de raad aan het college. Alle fracties 
zijn positief over de weg die de raad is ingeslagen. Wat dat betreft is het een succes. Maar er 
zijn nogal wat punten te verbeteren. Ook dat hebben ze heel duidelijk gemerkt. De politiek is 
voor veel mensen niet echt aantrekkelijker geworden. Waar zit hem dat in? Als je de diverse 
fracties hoort zit het hem vooral in de spreektijd. De vergaderingen blijven te lang, het zijn er 
veel. De oplossing is spreektijdbeperking. Op welke manier is nog niet duidelijk naar voren 
gekomen. Er is gevraagd of de commissie Koning daarvoor met een voorstel zou kunnen 
komen. Hij is niet de gehele commissie Koning en commissies moeten naar zijn idee ook weer 
opgeheven worden, maar hij zou wel willen ondersteunen dat de commissie Koning verder 
gaat met het onderzoeken op welke manier ze efficiënter met hun tijd kunnen omgaan. Een 
ander punt dat naar voren is gekomen en dat ook nieuw is, zijn de parallelsessies. Die hebben 
vragen opgeleverd. Doen ze er wel goed aan? Uiteindelijk heeft de commissie Koning gezegd 
dat ze hier wel mee verder moeten gaan, ook al omdat ze anders helemaal niet meer uit dit 
huis komen en ook al omdat ze dan veel te lang vergaderen. Dat het problemen oplevert is 
ook bekend. Toch heeft de commissie Koning niet gemeend om te zeggen dat ook opvolgers 
van grotere fracties mogen deelnemen aan deze vergaderingen. Men kan de vergaderingen 
volgen en men kan van tevoren ook een inbreng hebben. Wat nu als het gaat om fracties van 
drie mensen, als er eens iemand ziek is? Wat met fracties van vier? Waar leggen ze die grens? 
De commissie Koning is die grens blijven leggen bij de eenmansfracties. Een ander punt dat 
vaak naar voren is gekomen, is het vragenhalfuurtje. De commissie Koning heeft daar ook over 
gedacht en gesproken en wel de aantrekkelijkheid daarvan ingezien, maar tegelijkertijd ook 
gedacht: ‘Hoeveel tijd hebben wij?’ We maken van een vragenhalfuurtje met het grootste 
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gemak een vragenanderhalfuurtje. We kunnen ons niet zo heel goed beperkingen opleggen. Hij 
bepleit gebruik te maken van het formele recht van interpellatie. Dat is al een zekere hinder. 
Vandaar hun voorstel om niet een vragenhalfuurtje in te voeren maar om gebruik te maken 
van het recht van interpellatie. Het is een zekere barrière, maar wat hij verder hier hoort een 
zinniger omgaan met de tijd. De heer LANGEVELD ziet het voorbeeld dat het anderhalf uur 
wordt ook meteen voor zich. Je kunt wel met elkaar afspreken dat je het tussen half acht en 
acht uur laat plaatsvinden en dat ze om acht uur gewoon met de vergadering beginnen. Het 
kunnen hooguit drie vragen zijn die in het vragenrondje aan de orde komen. Maar heel vaak zal 
je in de praktijk zien dat ze gewoon om half acht of een paar minuten later met de reguliere 
vergadering beginnen. Hij vraagt of de commissie er ook over gesproken heeft om het op die 
manier te limiteren en zo te voorkomen dat het meer dan een half uur wordt. De heer 
KONING antwoordt dat ze uit gingen van de vraag wat is een half uurtje, maar zichzelf 
kennende wordt het wel opgerekt. Daarom hebben ze gezegd dat ze het beter op een andere 
manier beperkt kunnen houden door het recht van interpellatie. De tijd is heel erg rekbaar. De 
heer LANGEVELD vindt het nadeel van interpellatie dat het altijd op het einde komt of drie 
weken later, waarmee je het moment van actualiteit kwijt bent. Dat is voor de fractie van 
GroenLinks een lastig punt. Ze hebben er nu ook ervaring mee opgedaan en het werkt niet als 
instrument om iets actueels aan de orde te hebben. Tegelijkertijd deelt hij de mening dat je het 
wel beperkt moet houden. De heer KONING bevindt zich in een wat vreemde positie. Hij 
hoeft het niet te verdedigen. Maar dat zijn in ieder geval de overwegingen die bij de commissie 
een rol hebben gespeeld: wel kunnen inspelen op actualiteiten, wel kunnen afwijken van de 
agenda, maar het wat moeilijker maken door gebruik te maken van het recht van interpellatie. 
Een andere doelstelling van de commissie Koning was meer greep te krijgen op de eigen 
agenda van de raad. Daarvoor hebben ze ook de dynamische jaaragenda. Daarvan horen ze 
ook dat daar nog wel wat aan verbeterd kan worden. Hij weet niet waar de raad die opdracht 
ter verbetering kan neerleggen, of bij het presidium of bij de commissie Koning als die toch 
bezig gaat met de spreektijd. De heer BULTEN stelt dat de dynamische jaarplanning hem alleen 
voor de commissie Koning geschikt lijkt als aanzet tot … Dit is puur een verstrengeling van 
partijen en wat er nu gebeurt, is dat er een stuk in het presidium komt dat incompleet is. En 
daar moeten ze het als raad over hebben. Hij denkt dat er dan een stuk moet komen na 
vanavond dat puur alleen over de dynamische jaarplanning gaat en waar ze ook werkelijk 
inhoudelijk over kunnen spreken en waarbij ze ook een handreiking kunnen doen wie hierin 
eindverantwoordelijk is en hoe ze het gaan opzetten. Nu schuiven ze alles naar elkaar toe. De 
heer KONING vraagt of dat volgens hem een opdracht kan zijn aan het college van b&w. De 
heer BULTEN antwoordt dat dit hem de beste oplossing lijkt. De VOORZITTER (Kaiser) licht 
toe dat er afgelopen week ook in b&w over is gesproken en dat is afgesproken dat binnen het 
college de burgemeester daar de verantwoordelijkheid voor krijgt om dat te coördineren, ook 
omdat hij in de dubbelrol zit van raadsvoorzitter en voorzitter van het presidium. Ze komen er 
later op terug. Dat ligt in het verlengde van de motie.  
 
De VOORZITTER peilt de behoefte aan een moment van beraadslaging en schorst de 
vergadering vervolgens voor maximaal 5 minuten.  
 
De heer KONING heeft aangegeven nog in te willen gaan op de 20 seconden in de 
beeldvormende raad. Dat is wel erg streng. 20 seconden gaat te ver. Het is meer bedoeld om 
te zeggen dat ze de vragen heel bondig moeten formuleren en zich moeten beperken tot de 
vragen en niet alle overwegingen toevoegen. Die zullen ze echt wel hebben, maar de vraag 
moet kort en bondig zijn. De voorzitters moeten hiermee iets in handen hebben om te zeggen 
dat ze ook streng mogen zijn. Mevrouw SLUITER vraagt wat nu concreet het voorstel is zoals 
het in het voorliggende raadsvoorstel wordt. Worden de 20 seconden vervangen door 
maximaal 3 vragen per fractie? De heer KONING antwoordt dat ze daar behoorlijk aan 
gewend waren en er weinig klachten over gehoord hebben. Hij stelt voor dat zo te doen.  
 
De heer BOS laat weten dat in de motie hamerstukken bij punt 1 de laatste zin ‘Zij krijgen dan 
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maximaal 3 minuten spreektijd’ verwijderd wordt. Er is een motie ‘aanbevelingen presidium 
vergaderwijze raad’. Die steunt de fractie van de PvdA. De motie over de spreektijd evaluatie 
vergaderwijze raad steunen ze in die zin dat ze willen voorstellen dat dit punt wordt 
overgedragen aan de commissie Koning om met concrete voorstellen te komen. De motie 
over het meedoen van opvolgers wordt door de fractie van de PvdA gesteund. De motie over 
het vragenhalfuur zal door de fractie van de PvdA gesteund worden met dien verstande dat hij 
zelf dat niet zal doen omdat hij het inconsequent vindt als je zegt de spreektijd te willen 
verminderen en dan een vragenhalfuur toevoegt. Hij vraagt of de interpellatie verplaatsen naar 
het begin van de vergadering geen oplossing kan zijn. Het enige wat in deze raad nog ontbreekt 
en wat ze hard nodig hebben, is een klok. De VOORZITTER laat weten dat de klok is besteld.  
 
Mevrouw SALEMINK loopt de moties langs. De fractie van de PvdA steunen ze met de 
aanpassing die de heer Bos heeft aangegeven. Ook steunen ze de motie van de SP-fractie en 
derhalve trekken ze hun amendement in. De argumentatie is dat het op hetzelfde neerkomt. 
De motie van de fractie van D66 steunen ze niet. De motie van de fractie van de SGP-
ChristenUnie inzake spreektijd steunen ze wel. Ze denken dat het voorwerk is waar ze 
eigenlijk om gevraagd hebben en dat kan helpen bij het halen van de doelstelling. De motie van 
de fractie van de SGP-ChristenUnie over de werkwijze van het presidium zien ze als het 
herhalen of aanscherpen van de werkafspraken die er zijn en vinden het ook prima. Verder zijn 
ze blij dat de voorzitter van de commissie Koning de handschoen heeft opgepakt om de 
verbetervoorstellen te gaan formuleren. De VOORZITTER controleert en krijgt bevestigd dat 
hij goed begrepen heeft dat het amendement van de fractie van het CDA wordt ingetrokken.  
 
De heer BOSMAN wil eerst mevrouw Sluiter vertellen dat de SP-fractie de beeldvormende 
raad een verbetering vindt, maar dat ze vinden dat het nog beter kan. Motie 1 van de fractie 
van de PvdA vinden ze een lastig verhaal daar zijn ze nog niet uit. Hun eigen motie steunen ze 
wel. De motie opvolgers van de fractie van D66 steunen ze in principe, maar ze zeggen ook 
dat als een opvolger mee mag doen, dat het dan ook voor alle partijen kan gelden. Het is altijd 
handig om die mensen erbij te hebben. Misschien dat daar nog een verruiming van kan komen. 
De motie spreektijd en de motie aanbevelingen zullen ze steunen. 
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX merkt op dat uit de motie hamerstukken de spreektijd is 
verdwenen. In feite verandert er dan niets en dus kan de fractie van D66 die motie steunen. 
De motie over het vragenhalfuur vinden ze lastig. Ze praten uren over korter vergaderen en 
dan gaan ze er nog een extra stuk aan toevoegen. Het vragenhalfuur zou voor hen beter in de 
beeldvormende raad thuis horen. Ze hebben geen behoefte om de spreektijd te beperken dus 
die motie zullen ze niet steunen. De motie over het presidium is ook niet nodig. En ten slotte 
komt hij bij de motie van de fractie van D66. Natuurlijk zou hij het mooi vinden als alle fracties 
hun opvolgers zouden kunnen laten deelnemen. Zij hebben er alleen voor gekozen om dat in 
noodgevallen te laten doen en ze zullen er ook heel veel moeite mee hebben en zich er ook 
niet bij neerleggen als er hier een systeem zou moeten ontstaan waarin een fractie de 
mogelijkheid ontnomen wordt aan het democratisch stelsel deel te nemen. Ze hebben 
daarvoor een aantal creatieve oplossingen om dat toch te kunnen doen, uitgewerkt maar ze 
zouden het veel prettiger vinden als ze daarvan geen gebruik hoefden te maken en alle fracties 
op de juiste wijze aan het democratisch spel kunnen deelnemen.  
 
De heer BULTEN laat weten dat de fractie van de SGP-ChristenUnie kan instemmen met de 
motie van de fractie van de PvdA. Ze zullen instemmen met de motie over het vragenhalfuur. 
Met de motie van de fractie van D66 hebben ze al ingestemd.  
 
Mevrouw SLUITER laat weten dat de fractie van de VVD de motie van de SP-fractie zal 
ondersteunen. 
 
De heer LANGEVELD begrijpt niet waarom bij motie 1 de maximale spreektijd van 3 minuten 
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er uit is gegaan en wat het dan oplevert. Behalve de opmerking van de heer Moïze de 
Chateleux die aangeeft dat ze dan weer alles kunnen zeggen. Volgens hem was dat niet de 
bedoeling. Hij wil de heer Bos een voorzetje geven want hij wil hem uitnodigen om het scherp 
te krijgen op het punt over de al eerder uitgesproken opvattingen. De heer Bos gaf aan dat het 
niet relevant is, maar het staat er nog steeds. Hij zoekt even naar de relevantie. De heer BOS 
antwoordt dat het er nog steeds staat omdat ze vinden dat bij de gesprekken die in de 
beeldvormende raad plaatsvinden er vragen gesteld worden en die vragen worden niet zomaar 
gesteld. Als dan vervolgens blijkt dat ze zeggen dat het een hamerstuk is, dan is er dus 
kennelijk consensus onder de aanwezigen over het voorstel en dan heeft het geen zin om er 
dan vervolgens nog een keer in een meningvormende raad op terug te komen. Daarom hebben 
ze gezegd: ‘Het kan, maar meld je dan aan het begin van de vergadering en dan heeft het het 
karakter van een stemverklaring’. Het is de heer LANGEVELD nu duidelijk. Wat hem betreft is 
dat geen probleem meer. Als het gaat om de motie over het meedoen van opvolgers vindt de 
fractie van GroenLinks dat ze het gewoon simpel moeten oplossen en de opvolgers gewoon 
deelgenoot moeten laten zijn van de beeldvormende vergadering. Dan zijn ze van de discussie 
af. Op deze manier blijven ze steeds een moment vinden dat het voor een fractie lastig is. Ook 
de fractie van GroenLinks heeft wel eens meegemaakt dat ze met te weinig mensen waren 
omdat een van de leden voorzitter was van de commissie. Dat moet dan voor alle fracties 
gelden. Dan is het niet moeilijk om erover na te denken. Ten aanzien van de motie over 
spreektijd evaluatie vergaderwijze raad zegt hij dat er nu al een heel concreet voorstel ligt. De 
tendens die daarin zit spreekt hen wel aan. Ze leggen in ieder geval ook een relatie tussen de 
spreektijd van de fracties en die van het college. Dat kan al heel wat schelen. Wel vindt hij het 
de moeite waard om even na te gaan of het niet mogelijk is te doen zoals in Arnhem, waarbij 
er voor een hele fractie een bepaalde tijd is en de fractie mag bepalen waar je de accenten mag 
leggen. Dat vindt hij wel charmant. Dat heeft een net iets ander effect dan dat je altijd maar 3 
minuten hebt per punt. Bij sommige punten steek je er wat meer tijd in. Hij had er vandaag in 
deze vergadering bij bepaalde punten niet zoveel tijd aan willen besteden. De heer BULTEN 
zegt geprobeerd te hebben het Arnhemse model na te doen door bij twee punten niet in te 
spreken en daar alleen een stemverklaring af te geven of alleen te stemmen. Hij heeft wel 
ervaren dat het je beperkt in het hele democratische proces. Wat hem in Arnhem is 
opgevallen, is dat er ontzetten veel met een klok gewerkt en over een klok gepraat wordt. 
Buiten de kosten om die naar zijn mening in Arnhem ontzettend hoog zijn, vindt hij het zoveel 
impact hebben dat hij in zijn bijdrage de insteek heeft genomen om in Doetinchem eerst eens 
te beginnen met een spreektijd. Als het dan 3 minuten is en het wordt 3½, daar ligt hij niet 
wakker van, maar laten het er geen 13 worden. Die spreektijd kunnen ze achteraf werkelijk op 
de videoverslaglegging op de seconde nakijken. Daar kunnen ze elkaar op aanspreken en 
zeggen dat die mensen altijd te lang aan het woord zijn en dan proberen daar binnen een jaar 
een tijdslimiet in te vinden die werkelijk acceptabel is om zo korter te kunnen vergaderen. En 
daarom heeft hij ook die evaluatie in december 2012 er bewust in gezet. De heer 
LANGEVELD wil het meenemen en nog even bespreken in de fractie.  
 
Mevrouw GROOTJANS wil twee moties van de fractie van de SGP-ChristenUnie niet gaan 
steunen en legt uit dat ze denkt dat motie 4 over de 3 minuten spreektijd anders geregeld 
moet worden. Bovendien is de voorzitter niet het instrument om hen op tijd te sturen. Dat 
moeten ze zelf gaan ontwikkelen. Ze moeten die kwaliteit zelf uiteindelijk ontwikkelen en 
elkaar er ook op aanspreken. En de motie 5 van de fractie van de SGP-ChristenUnie die gaat 
over het presidium. Ze heeft vandaag deze onderwerpen op de agenda laten zetten van het 
presidium. Ze denkt dat een goed gesprek in het presidium voldoende ruimte zal bieden om 
afspraken te maken en ze heeft geen behoefte om dit te vragen. De heer BULTEN heeft zich 
ingehouden bij haar eerste opmerking maar kon het niet meer laten bij haar tweede te 
reageren. Ze hebben in het presidium waar zij iets minder lang lid van is dan hij, er volgens 
hem elke vergadering over gesproken. Ze zijn dus niet in staat om dat te doen. Als ze nu zegt 
dat ze elkaar daarop moeten gaan aanspreken, vindt hij dat prima. Dat moet ze vooral blijven 
doen, maar ze moeten ergens een richtlijn voor hebben en een voorzitter moet ergens op 
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kunnen afhameren. Dat is de enige reden waarom hij gezegd heeft dat ze iets met de spreektijd 
moeten gaan doen. De andere kant is dat ze met een dynamische jaarplanning werken en de 
afspraken die in het presidium gemaakt worden. Als die niet nagekomen worden moet het 
presidium zich daarop laten nakijken en moeten ze er in de raad over kunnen spreken. De 
heer BOS geeft aan dat het probleem van de discipline niet alleen een probleem van 
Doetinchem is. Hij heeft gisteren gebeld met drie gemeenten, Den Haag, Groningen en Bergen 
(NH). Den Haag en Groningen kennen een vorm van spreektijdbeperking. Den Haag identiek 
aan de vorm van Arnhem. En zelfs met die systematiek is men in Den Haag gemiddeld 
genomen tussen 24.00 en 01.00 uur klaar. Dan heeft een fractie 16 tot 17 minuten voor de 
hele avond. En dan nog tot 12 uur. In Bergen hebben ze kennelijk een kei van een voorzitter 
die om kwart voor elf zegt dat ze nog een kwartier hebben. Om elf uur hamert hij de zaak af 
en dan moeten ze de volgende avond terugkomen. Dat wil de raad niet. Mevrouw 
GROOTJANS wil eerst ingaan op de heer Bos. Natuurlijk gaat het uitlopen. Dat doet het 
vanavond ook. Alleen de afspraken daarover moeten in de raad gemaakt worden. Als ze hier in 
de raad afspraken maken over een spreektijd dan gaat ze daarin mee. Ze vindt het een 
verkeerd instrument om het bij de voorzitter neer te leggen. Na drie minuten kan het 
verstandig zijn om te stoppen, maar het kan ook heel onverstandig zijn. Ze wil dat graag van de 
raad horen en niet van de voorzitter. Ze vindt dat de raad daar afspraken over moet maken. 
De raad is aan zet. En het voorstel om met elkaar te spreken over spreektijd en het inkorten 
van spreektijd daar is ze helemaal voor. De heer BOS begrijpt niet meer waar het over gaat.  
Als ze met elkaar afspreken dat het drie minuten is, dan is dat drie minuten. In een e-
mailwisseling met haar heeft hij ook gezegd dat het een misverstand is te menen dat een lange 
bijdrage een goede bijdrage is. Mevrouw GROOTJANS meent dat hij allereerst de motie niet 
goed gelezen heeft. Ze denkt dat drie minuten op een onderwerp een onverstandige keuze is. 
Er kunnen onderwerpen zijn die meer tijd vragen. Ze heeft menigeen vanavond zes tot zeven 
minuten zien praten en het waren korte betogen. En bovendien staat het niet in deze motie. 
Daar staat: ‘de voorzitter de bevoegdheid te geven om raadsleden hun betoog te laten 
beëindigen ….’ Het is dus niet een verplichting tot beëindigen. Het is laten beëindigen. En 
daarom gaat ze er niet mee akkoord. En terugkomend op wat de heer Bulten zei dat ze al vaak 
dat gesprek gevoerd hadden en dat ze nog niet zo lang in het presidium zit, kan ze zich van het 
laatste driekwart jaar geen gesprek herinneren waarbij ze intensief met de presidiumleden 
heeft gesproken over het al of niet nakomen van afspraken over het functioneren en de ‘to 
do’-lijst. Dat gaat ze eerst doen voordat ze het hier in de raad gaat vastleggen. Het presidium 
mag de borst natmaken.  
 
De heer KONING wil naar voren brengen dat hij de commissie Koning wil verzoeken om zich 
bezig te houden met de beperking van de spreektijd. Als de raad de motie aanneemt van de 
fractie van de SGP-ChristenUnie dan wordt de onderzoeksopdracht van de commissie Koning 
al wel een heel stuk kleiner.  
 

8. WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE 
 
De heer KUIPERS stelt dat het Reglement van orde in artikel 19 spreekregels aangeeft. In 
wezen hebben ze er al een hele tijd over gesproken. Het voorstel van de fractie van 
GroenLinks is om dat artikel te wijzigen in ‘De leden spreken van hun plaats en richten zich tot 
de voorzitter’. We hebben moderne middelen tegenwoordig. Als een raadslid op het knopje 
drukt dan gaat de camera naar hem toe. Wordt het een rommeltje dan heeft de voorzitter 
hulp van boven, want hij heeft een priorknop. Hij kan in ieder geval zorgen dat de chaos 
teruggebracht wordt. En ook het lopen vanavond is al bijna zoveel minuten bij elkaar dat ze al 
bijna buiten hadden kunnen staan als ze dit hadden ingevoerd. Hij wil aanbevelen om artikel 19 
van het Reglement van orde te veranderen zoals voorgesteld in hun amendement.
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A M E N D E M E N T 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op 6 oktober 2011; 
 
gelezen het voorstel (agendapunt 8) het Reglement van orde te actualiseren;  
 
overwegende dat: 

−  we als raad voorzien zijn van technische middelen als beeldverslag met daaraan verbonden 
microfoons op de zitplaats; 

− de huidige opstelling zowel bij interrupties als woordvoering van de ‘spreekplaats’ 
verstorend werken; 

− hiermee voor alle leden van de raad een gelijke ‘spreekplaats’ vastleggen; 
 
b e s l u i t: 
 
Artikel 19, spreekregels 
te wijzigen in: De leden spreken vanaf hun plaats en richten zich tot de voorzitter. 
 
GroenLinks 
 
Toevoeging 
Bij bijzondere gebeurtenissen, te bepalen in overleg met de voorzitter, kan er voor een 
centraal geplaatste katheder worden gezorgd (verstelbaar, voldoende ruimte voor 
laptop/papieren en gerichte microfoon) waar de woordvoerder van de partijen hun zegje 
kunnen doen. Hierbij valt te denken aan voorjaarsnota, begroting en eventueel door het 
presidium te bepalen onderwerpen. Centraal moet hier letterlijk genomen worden; zichtbaar 
voor alle raadsleden bij de ingang van de raadzaal in de opening tussen de binnen- en buitenring 
bijvoorbeeld. 
 
Mevrouw SALEMINK geeft te kennen dat de fractie van het CDA zich kan vinden in de 
wijziging van het reglement van orde. Ze realiseren zich dat ze samen een reglement maken 
met als doel de raadsvergaderingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze gaan ervan uit dat 
ze het in de praktijk nauwelijks ter hand zullen hoeven te nemen. Het meeste is heel 
vanzelfsprekend en ook logisch. Waar ze wel mee worstelen is wat geschreven staat onder 
artikel 47, lid 2 over het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Er staat in: Tijdens de 
vergadering is gebruik van moderne communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de 
orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan. Inbreuk 
maken op de orde van vergadering vinden ze subjectief. Er is geen definitie in te hangen. Wat is 
inbreuk maken? Wanneer heb je er last van? Moet je het gebruik van laptops, e-pads, telefoons 
et cetera helemaal niet toestaan? Neen, dat vindt de fractie van het CDA niet. Het is 2011 en 
die apparaten zijn juist bijzonder handig, werken efficiënt en kunnen ook een meerwaarde 
hebben. Wat ze wel storend vinden, is dat een deel van de aanwezigen tijdens de 
raadsvergadering meer met apparatuur bezig lijkt te zijn dan met de vergadering zelf. Ze vinden 
het weinig respectvol voor de spreker op dat moment als er geen aandacht is. Ze hebben nog 
even overwogen om het artikel te amenderen, maar kiezen daar ook niet voor. In plaats 
daarvan vertrouwen ze op elkaar dat ze er verstandig en met respect mee omgaan en 
vertrouwen ze op de voorzitter die de orde van de vergadering zal bewaken.  
 
De heer TRAAG heeft enkele kleine op- en aanmerkingen. De fractie van D66 wil 
benadrukken dat artikel 25 geen vrijblijvend verzoek is. Als er door de raad om wordt 
gevraagd, moet de wethouder of voorzitter naar de raadsvergadering komen. Het is dus wat 
de fractie van D66 betreft geen vrijblijvend verzoek, maar dwingend. In artikel 47 wordt iets 
gezegd over moderne communicatiemiddelen. Wat hen betreft is het gebruik van een laptop 
toegestaan voor raadsleden. Ze zijn juist in bruikleen gekregen om tijdens de raadsvergadering 
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te gebruiken. Mogen ze die niet gebruiken dan hebben ze wel erg weinig nut en is er sprake 
van kapitaalsvernietiging. Zijn fractiegenoot heeft bij een vorig punt al het nodige gezegd over 
efficiënt vergaderen. Naar de mening van de fractie van D66 komt het geloop door de zaal de 
efficiëntie ook niet ten goede. Daarom steunen ze het amendement van de fractie van 
GroenLinks.  
 
De VOORZITTER geeft voor enkele technische aspecten het woord aan de griffier. Hij heeft 
zelf als raadsvoorzitter ook wel een mening, maar hij vindt dat het vooral aan de raad moet 
zijn om tot een afweging te komen van alle voors en tegens.  
 
De heer VAN DER HAAR haalt aan dat enkele opmerkingen gaan over een voorgesteld artikel 
47, lid 2 en de strekking van de opmerkingen van mevrouw Salemink is dat zij oproept om met 
elkaar de orde te bewaken ook met nieuwe communicatiemiddelen. Hij verstaat de woorden 
van de heer Traag ook zo. Een oproep die in hun ogen verder niet tot een wijziging hoeft te 
leiden. Dan het amendement van de fractie van GroenLinks om te stoppen met het spreken 
vanaf de spreekstoel en in plaats daarvan te spreken vanaf de zitplaats. Hij herinnert zich nog 
welke redenen er indertijd zijn geweest om het spreken vanaf de spreekstoel in te voeren. Dat 
is duidelijkheid voor het publiek. Het wordt een mooiere vergadering. Het geeft wat minder 
‘ons kent ons gevoel’. Er bestaat een vrij stevige drempel om iets te zeggen en dat lijkt hem 
vaak wel gezond, een enkele seconde van bezinning. De vergaderingen worden interessanter 
door deze manier, ook omdat ze nu uitgezonden worden. Het is meer een schouwspel en dat 
mag ook best wel. Als hij als griffier zo vrij mag zijn, wil hij deze motie ontraden.  
 
De VOORZITTER merkt op dat dit voor de eerste keer is dat de griffier dat gedaan heeft in 
zijn carrière, maar wat kan hem verder nog gebeuren? Hij wil er nog even op wijzen dat de 
raad er ten aanzien van dit amendement nog even over moet nadenken hoe ze ermee omgaan 
als ze interrupties willen plegen. Ze doen dat nu vanaf aparte microfoons. Hij heeft heel lang 
meegemaakt dat er vanaf de plaats ook werd geïnterrumpeerd en dat werd echt een Poolse 
landdag. Dat zou hij ten zeerste willen ontraden. Als er nog videoverslagen zijn van die 
vergaderingen van die gemeente, dan kunnen ze de bevestiging daarvan wel zien. Dus als ze de 
interruptiecultuur willen handhaven, moeten ze dat er wel bij overwegen.  
 
De heer KUIPERS handhaaft het amendement.  
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX wil ingaan op de woorden van de voorzitter en de griffier. 
Hij heeft bij het vorige agendapunt al uitgebreid uitgelegd waarom het een goede zaak is wel 
vanaf de plaats te spreken en wat de interrupties betreft zegt hij dat systeem in een vorige 
gemeente te hebben meegemaakt. Daar is een hele simpele techniek voor en dat is een knop 
waarbij de voorzitter een interruptie vrijgeeft of niet. Dan krijg je ook geen Poolse landdag, die 
overigens best leuk is.  
 

9.  INGEKOMEN BRIEVEN 

1. A.C.J. van der Salm e.a., 14 september 2011, bezwaar uitbreiding varkenshouderij 
Bartelsstraat en Varsseveldseweg 

2. Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, 19 september 2011, reactie op eventuele 
verplaatsing kermis 

3. GIMD, 26 september 2011, aanbieden algemeen maatschappelijk werk 
Voorgesteld wordt, deze brieven door het college te laten afdoen. 
 

4. Waterschapspartij Water Natuurlijk, 9 september 2011, enquête waterschapverkiezingen 
5. Rekenkamercommissie, 14 september 2011, onderzoek burgerparticipatie Doetinchem 

Noord 
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Het college stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 
 

6. P.F.H.M. Roemaat, 23 september 2011, zienswijze bestemmingsplan Motketel 2011 
 
Dit onderwerp komt op de een of andere manier weer op de raadsagenda. Daarom wordt voorgesteld, 
deze brief om advies in handen van het college te stellen. 
 

Over of naar aanleiding van deze brieven worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
De VOORZITTER sluit de meningvormende raadsvergadering.  
 
BESLUITNEMENDE VERGADERING 
 

7. EVALUATIE VERGADERWIJZE RAAD 
 
De VOORZITTER brengt eerst in stemming het voorstel van de commissie Koning en 
vervolgens komen de moties aan de orde. Er volgen nog enkele stemverklaringen. 
 
De heer LANGEVELD wil nog even duidelijk hebben dat in de tekst de genoemde 20 seconden 
worden veranderd in 3 vragen.  
 
De heer MOÏZE DE CHATELEUX merkt op dat duidelijk moge zijn dat nu kennelijk het 
voornemen is om de motie die de fractie van D66 heeft ingediend niet toe te staan. Daarmee 
wordt de fractie van D66 in noodgevallen de mogelijkheid ontnomen zijn rol te spelen. Dat 
zullen ze niet laten gebeuren. Daarom dwingt de raad hen in het kader dat fractieleden ook 
burgers zijn om in voorkomende gevallen een aantal fractieleden zich als inspreker bij de 
daarvoor in aanmerking komende agendapunten aan te laten melden, waardoor ze niet een 
inspreker maar een veelvoud aan tafel krijgen. Desondanks zullen ze toch juist vanwege deze 
oplossing die ze gevonden hebben met het voorstel instemmen.  
 
De heer BOSMAN geeft te kennen bij punt 6 van het voorstel niet voor te zullen stemmen.  
 
De heer VERHOEVEN heeft een vraag naar aanleiding van de opmerking van de fractie van 
D66. Die zeggen dat ze de inspraak gebruiken voor het weergeven van een politieke mening. 
Hij vraagt zich af of dat überhaupt kan. De heer MOÏZE DE CHATELEUX onderbreekt hem 
dat hij dat niet gezegd heeft en dat ze nu met stemverklaringen bezig zijn en geen debat meer 
kunnen voeren. De heer VERHOEVEN stelt dat hij een nieuw punt inbrengt. De 
VOORZITTER geeft aan dat de stemverklaring zeker op enig moment zal vragen om een 
reactie. Daar zal hij zelf ook een mening over hebben. Ze moeten respecteren dat dit de 
opvatting is van deze fractie. Daar nemen ze nu kennis van en de raad heeft het recht om op 
elk moment daarop terug te komen in het daarvoor geëigende kader.  
 
De VOORZITTER stelt het voorstel aan de orde.  
De gehele raad stemt voor waarbij wordt aangetekend dat de SP-fractie gestemd heeft tegen 
punt 6 van het voorstel. Het voorstel is hiermee aangenomen. 
 
De VOORZITTER stelt de motie 1 van de fractie van de PvdA aan de orde.  
Een meerderheid van de raad stemt voor deze motie. De motie is aangenomen. 
De VOORZITTER stelt motie 2 van de SP-fractie over het vragenhalfuur aan de orde.  
Een meerderheid stemt voor. Daarmee is de motie aangenomen. 
 
De VOORZITTER brengt motie 3 van de fractie van D66 over de rechten van de opvolgers 
aan de orde. Omdat er enige onduidelijkheid is over de uitslag van de stemming per fractie 
wordt besloten tot hoofdelijke stemming. De uitslag van de hoofdelijke stemming is dat 14 
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stemmen voor en 14 stemmen tegen zijn. De stemmen staken, dus de motie wordt 
aangehouden en in de volgende besluitnemende vergadering behandeld.  
 
De VOORZITTER brengt motie 4 van de fractie van de SGP-ChristenUnie in stemming. Voor 
stemt een meerderheid. De motie is aangenomen. 
 
De VOORZITTER brengt motie 5 van de fractie van de SGP-ChristenUnie over het presidium 
in stemming. Voor stemt een meerderheid. De motie is aangenomen. 

 
8.  WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE 

 
De VOORZITTER brengt het amendement over het spreken vanaf de zitplaats in stemming.  
Voor stemt een minderheid en daarmee is het amendement verworpen. 
 
De VOORZITTER brengt het voorstel in stemming. Dit wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
 

6.  DIVERSE AANGELEGENHEDEN 
 
Deze twee voorstellen worden met een hamerslag akkoord verklaard.  
 
 
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 00.10 uur.  


