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Raad voltallig: nee 

Afwezig: mevrouw Putman en de heer Wieman 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

   

2. Verslag van de raads-

vergaderingen van 10 en 

17 november 2011 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.   

3. Afscheid notulist; vertrek 

oude en installatie nieuwe 

griffier 

   

4. Plan van aanpak MFA Jeugd in 

de Gruitpoort 

 

1. De Gruitpoort opdracht te geven om een MFA Jeugd 

te realiseren in de Gruitpoort conform het ingediende 

plan van aanpak. 

2. De subsidiëring van de Gruitpoort onderdeel te 

maken van het budgetcontract Gruitpoort. 

3. Dekking ten laste van de gemeentebegroting (budget 

MFA Jeugd). 

 

Motie GroenLinks -> ingetrokken 

(specificering kaders) 

 

Motie PLOD-> ingetrokken 

(instellen beheerscommissie) 

 

Motie CDA -> aangenomen 

(afspraken jongerenraad, gD en 

Gruitpoort; voortgang rapporteren 

december 2012; beheersmaatregelen 

treffen) 

Voorstel: 

unaniem 

Motie: 

unaniem 

 

5. Multifunctionele sporthal op 

Zuid 

1. In te stemmen met de bouw van de multifunctionele 

hal op sportpark Zuid. 

2. De bestemmingsplanprocedure af te ronden. 

3. De kosten van eventuele planschade voor rekening 

van de initiatiefnemers te brengen. 

 Tegen: 

D66 en SP 

Overige 

fracties voor 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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4. Het stedenbouwkundig plan af te ronden. 

5. De subsidie van € 2 miljoen bij de provincie 

Gelderland aan te vragen. 

6. Een borgstelling van € 3,265 miljoen te verstrekken 

aan de initiatiefnemers ter verkrijging van een 

hypotheek onder dezelfde voorwaarden als de 

Stichting Waarborgfonds Sport heeft gesteld. 

7. De initiatiefnemers op te dragen de lening tegen het 

laagste rentetarief aan te gaan.  

8. In te stemmen met de doorontwikkeling van 

sportcentrum Rozengaarde. 

9. De kosten van de boekwaarde, sloop en 

investeringsbijdrage Rozengaarde en de ontbinding 

van de huurovereenkomst Graafschap College ad 

€ 964.000 ten laste van de algemene reserve te 

brengen. 

10. Ter compensatie van de verlaagde algemene reserve 

een structurele besparing te verwerken in de 

begroting van Rozengaarde van € 61.000. Dit bedrag 

komt ten gunste van de algemene middelen in de 

gemeentebegroting. 

11. Voor de investeringen in de openbare ruimte ad 

€ 1.060.000 de volgende middelen beschikbaar te 

stellen: 

a. een krediet van € 420.000. De kapitaallasten ad 

€ 34.000 dekken uit besparingen op de 

kapitaallasten van Rozengaarde; 
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b. € 340.000 uit het beschikbare krediet 

Mobiliteitsplan; 

c. € 200.000 uit het krediet Robuust Groen; 

d. € 100.000 uit het krediet voor de ijsbaan. 

12. In verband hiermee de 76e wijziging van de begroting 

2011 vast te stellen. 

 

6. Transactie C Missetstraat 4 1. In te stemmen met de overeenkomst onder 

opschortende voorwaarde d.d. 6 juli 2011, aldus de 

opschortende werking opheffend en  

2. een krediet te verlenen van € 3.150.000 in de 

aankoop van het politiekantoor C Missetstraat 4 ten 

laste van ‘exploitatie GEM Iseldoks’ (74e wijziging van 

de begroting). 

 

 Voor: 

PvdA, CDA, 

VVD, PLOD, 

SGP-CU 

Tegen: 

GroenLinks, 

SP, D66, Uw 

Belang 

7. Tweede financiële monitor 

2011 

 

1. De tweede financiële monitor 2011 vast te stellen. 

2. De begroting 2011 te wijzigen zoals voorgesteld in de 

tweede financiële monitor (75e wijziging). 

3. Het saldo van de tweede financiële monitor te 

muteren op de algemene reserve. 

 

 Unaniem 

8. Stand van zaken, grond-

exploitatie en aanvullend  

krediet A18 Bedrijvenpark 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken A18 

Bedrijvenpark. 

2. De grondexploitatie voor het zuidelijk deel (1e fase) 

vast te stellen. 

3. Bij de jaarrekening een voorziening ad € 200.000 te 

treffen van 35% voor het verwachte tekort.  

 

 Tegen: 

GroenLinks, 

SP en Uw 

Belang 

Overige 

fracties voor 
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4. Voor het lopende jaar en volgende jaar in te stemmen 

met een aanvullend krediet van € 10.701.057 voor de 

geraamde uitgaven zoals opgenomen in de 

grondexploitatie voor het zuidelijk deel (1e fase). 

5. Voor het noordelijk deel (2de fase) een aanvullend 

krediet beschikbaar te stellen van € 1.671.125. 

6. In te stemmen met de voorgestelde wijze van verdere 

informatieverstrekking. 

 

9.1 Meedoen van opvolgers in 

beeldvormende 

raadsbijeenkomsten 

 

De Verordening fractieondersteuning zo te wijzigen dat 

alle raadsopvolgers mogen deelnemen aan 

beeldvormende raadsbijeenkomsten. 

 

 Unaniem 

9.2 Belastingverordeningen 2012 De belastingverordening 2012 vast te stellen. 

 

 Unaniem 

9.3 Vaststellen bestemmingsplan 

Motketel 2011 

1. De Nota van Zienswijzen Motketel 2011 vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Motketel 2011 ongewijzigd vast 

te stellen, een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.R50B220A-0003, 

waarbij als ondergrond is gebruikt de Grootschalige 

Basiskaart Nederland (GBKN), versie 03-02-2011 en 

de kadastrale kaart, versie 03-02-2011. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 

 Unaniem 
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9.4 Integrale advisering over 

welstand en monumenten 

De aangepaste Verordening voor de commissie 

cultuurhistorie en de aangepaste Erfgoedverordening vast 

te stellen. 

 

 Unaniem 

9.5 Jaarrekening en jaarverslag 

2010 en begroting 2012 

Stichting Gasthuisfonds 

Doetinchem 

De jaarrekening en het jaarverslag 2010 en de begroting 

2012 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goed te 

keuren. 

 

 Unaniem 

 

 


