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Raad voltallig: nee 
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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

 

De agenda is vastgesteld.   

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

15 maart 2012 en 

gecorrigeerde 

besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

2 februari 2012 

 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur - Het CDA stelt vragen over samenwerking met 

andere gemeenten op het gebied van 

belastingen. 

 

- De PvdA stelt vragen over het dubbel spoor. 

 

 

 

- D66 stelt vragen over de financiële risico’s bij 

de rechtszaak over het Erdbrinkplein 

 

 

 

 

De wethouder bereidt een raadsmededeling voor 

over de stand van zaken van het onderwerp 

‘dubbel spoor’. 

 

Het college komt nog terug op het verzoek van 

D66 om de raad te informeren over rechtszaak 

inzake het Erdbrinkplein. 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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4. Nota Uitgangspunten 

voor het bestemmings-

plan Buitengebied 

1. De nota Uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan Buitengebied vast te stellen. 

2. De beleidsnota Hergebruik vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing, nieuwe 

landgoederen en landelijk wonen in te trekken 

en de thema’s: 

- functieverandering (agrarische) 

bedrijfsbebouwing; 

- nieuwe landgoederen; 

zoals verwoord in de nota, vast te stellen als 

nieuw beleid. 

3. Het beleid met betrekking tot onrechtmatige 

bewoning recreatiewoningen, zoals verwoord in 

de nota, vast te stellen als nieuw beleid. Het 

bewonen van recreatiewoningen kan daarmee 

worden tegengegaan. 

 

Stemverklaring van D66 dat zij het betreurt dat er 

geen uitgangspunt is opgenomen aangaande 

megastallen. 

Tegen: 

GroenLinks 

Voor: overige 

fracties 

5. Bestemmingsplan 

Bosstraat 50 – 2011 

 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van 

wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Bosstraat 50 - 2011 

gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0222.R39B075A, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige 

Basiskaart Nederland (GBKN), versie 23-03-

2011 en de kadastrale kaart, versie 23-03-2011. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Raadslid De Rechteren van Hemert onthoudt zich 

van stemming omdat hij vlakbij het bouwproject 

woont. 

Unaniem 
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6. Stand van zaken 

uitvoering Regionaal 

OGGz-beleidsplan en 

Regionaal Kompas 

bestrijding dakloosheid 

2008 t/m 2012 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken 

uitvoering Regionaal OGGz-beleidsplan en 

Regionaal Kompas bestrijding dakloosheid 2008 

t/m 2013. 

2. Vast te stellen dat de gemeente voldoende 

sturingsmogelijkheden heeft in het kader van 

beschermde woonvoorzieningen. 

3. Te kiezen voor een zogenaamde binnenplanse 

afwijking, gekoppeld aan een 

omgevingsvergunning. 

4. De kosten van het aanpassen van de 

bestemmingsplannen ad € 50.000 te dekken ten 

laste van de post onvoorzien incidenteel (44e 

wijziging begroting 2012). 

 

Stemverklaringen PLOD en GroenLinks: 

PLOD is blij met het beleid maar vindt het proces 

richting burgers onvoldoende; zij steunt het 

communicatiebeleid niet. 

GroenLinks: betreurt het dat het college niet heeft 

gereageerd op haar alternatief voor de 

binnenplanse afwijking. 

Unaniem 

7. Notitie Wijkwerk nieuwe 

Stijl en civility,  

Work, care (cWc) 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken en 

uitwerking Wijkwerk nieuwe Stijl in 

vier richtingen: 

a. wijkbedrijf & civility, Work, care (cWc); 

b. buurtcoaches; 

c. wijknetwerk & wijkregie; 

d. wijkservicepunt. 

 

 

 

 

 

Amendement GroenLinks (raadsbreed 

aangenomen) om cWc los te maken van Wijkwerk 

nieuwe Stijl en met een raadswerkgroep verder uit 

te werken. 

Gewijzigd 

raadsvoorstel: 

unaniem 
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2a. Voor verdere invulling van het cWc een 

raadswerkgroep in te stellen met als opdracht 

om in gesprek te gaan met de 3 O’s en op basis 

van dat gesprek met een uitgewerkt voorstel 

over de invulling van het cWc te komen voor 

de beeldvormende raad van 30 augustus 2012. 

2b. De raadswerkgroep te laten ondersteunen 

door de griffie. 

3. De uitwerking van de financiën te betrekken bij 

de voorjaarsnota. 

4. Gebruik te maken van de methodiek ‘learning 

by doing’. 

 

8. Ombuigingen en 

strategische 

personeelsplanning 

1. Kennis te nemen van de uitwerking van nog 

openstaande ombuigingen in de begroting 

2012. 

2. De strategische thema’s voor de koers van de 

gemeente Doetinchem vast te stellen: 

- Investeren in samenwerking om de positie 

van de gemeente te versterken. 

- Investeren in het uitbouwen en benutten 

van de centrumfunctie van de gemeente 

om de positie te versterken. 

- Huidig niveau van de dienstverlening 

waarborgen en geen concessies doen op 

de kwaliteit. 

 

 

Toezegging: Bij de voorjaarsnota 2012 komt de 

wethouder met een eerste uitwerking van de  

‘hoe-vraag’, zo mogelijk onderbouwd met 

casuïstiek en eind augustus ligt de uitwerking van 

het SPP in volle breedte bij de raad voor. Bij die 

uitwerking wil de wethouder samen met de raad 

optrekken om van abstract naar concreet toe te 

werken. 

 

Amendement SP (ingetrokken na toezegging 

college) om beslispunt 2 (de strategische thema’s) 

te verwijderen en het college op te dragen met 

een concrete uitwerking te komen bij de 

voorjaarsnota 

 

Unaniem 
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- Continu afwegen van de voor- en nadelen 

van uitbesteden versus zelf doen en de rol 

van de gemeente in de desbetreffende 

taken. 

- Investeren in zittend en in nieuw talent om 

de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlening naar de toekomst toe te 

kunnen waarborgen. 

3. Opdracht te geven voor verdere uitwerking 

van de strategische thema’s voor de koers van 

de gemeente op organisatorische, financiële en 

juridische gronden. 

Amendement SGP-CU (verworpen) om 

dienstverlening indien mogelijk te waarborgen en 

college op te dragen, samen met de raad, met een 

kaderstelling op hoofdlijnen te komen 

Voor: SGP-CU, 

CDA 

Tegen: VVD, 

PLOD, D66, 

GroenLinks, SP, 

PvdA 

 

 

 

9. Procedure herbenoeming 

burgemeester 

1. De brief van de Commissaris van de Koningin in 

de provincie Gelderland d.d. 6 december 2011 

(met zaaknummer 2006-006735) voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. De Verordening op de vertrouwenscommissie 

herbenoeming burgemeester vast te stellen. 

3. Een vertrouwenscommissie ten behoeve van de 

herbenoeming van de burgemeester in te stellen 

en de volgende personen als leden te benoemen: 

- P.J. Koning 

- M.W.M. Thus 

- A.J. Verhoeven 

- F.H.T. Langeveld 

- H.L.G. Moïze de Chateleux 

en een van de wethouders als adviseur aan de 

commissie toe te voegen. 

 Unaniem 
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4. De Commissaris van de Koningin in de provincie 

Gelderland van de besluiten onder 2 en 3 in 

kennis te stellen door toezending daarvan. 

 

10.1 Krediet verbeteren 

veiligheid 

Wijnbergsebrug 

 

Voor het verbeteren van de veiligheid op en 

rondom de Wijnbergsebrug € 52.000 beschikbaar 

te stellen ten laste van onvoorzien incidenteel 2012 

(43e wijziging begroting 2012). 

 

 Unaniem 

10.2 Regionale aanpak 

transities sociaal 

domein 

 

1. De uitgangspunten voor intergemeentelijke 

samenwerking op het gebied van de 

drie transitietrajecten (jeugdzorg, AWBZ, 

Wet werken naar vermogen) vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van de aanpak van de 

transities in regioverband. 

 

 Unaniem 

10.3 Gewijzigde 

Verordening 2012 

Wmo 

De gewijzigde Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Doetinchem 2012 vast te 

stellen. 

 

 Unaniem 

10.4 Verordeningen Wet 

werk en bijstand 

gemeente  

Doetinchem 2012 

De Re-integratieverordening, de Afstemmings-

verordening, de Toeslagenverordening  en de 

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente 

Doetinchem 2012 vast te stellen. 

 

 

 

 Unaniem 
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10.5 Wmo-beleidsplan 

2012-2016 

1. Het beschreven beleidskader en de 

uitgangspunten voor het Wmo-beleid voor de 

jaren 2012-2016 te onderschrijven en vast te 

stellen. 

2. De verdere beleidsuitwerking zoals beschreven 

in het Wmo-beleidsplan 2012-2016 voor 

kennisgeving aan te nemen.  

 

 Unaniem 

11. Ingekomen brieven Brieven 1 en 2 door het college te laten afdoen. 

Brieven 3 en 4 voor kennisgeving aan te nemen. 

Antwoord op de brieven 1 en 2 komt ter inzage Unaniem 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 april 2012 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


