
Besluitenlijst gemeenteraad 1 en 8 november 2012 
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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Tweede financiële 

monitor 2012 

 

1. De tweede financiële monitor 2012 

vast te stellen. 

2. De begroting 2012 te wijzigen zoals 

voorgesteld in de rapportage 

tweede financiële monitor (saldo 

nadeel € 132.000). 

3. Het financiële resultaat van de 

Stichting Evenementenhal 

Doetinchem na opheffing, groot 

€ 32.000, te bestemmen voor de 

realisatie van de ijs- en skeelerbaan. 

Het is een aandeel in de door de 

stichting zelf te genereren middelen. 

 

Besluitvorming afgerond op 1 november 2012  Unaniem 

3. Programmabegroting 

2013 

 

1. In 2013 te investeren in de aanleg 

van een kunstgrasveld op het 

VIOD-terrein 

2. Deze investering te dekken uit de 

begrotingspost ‘incidenteel’. 

3. De programmabegroting 2013 

aldus gewijzigd vast te stellen.  

 

Amendementen en moties die in stemming zijn gebracht 

  

A1b (aangenomen) CDA: Kunstgrasveld VIOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1b 

Voor: CDA, 

GroenLinks, SP, 

D66, SGP-CU, 

PvB, Uw Belang 

Tegen: PvdA, 

VVD, PLOD 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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A2 (verworpen) GroenLinks: Risicoreservering fysieke 

domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 (aangenomen) CDA: Duurzaamheid 

 

 

M2 (aangenomen) VVD: Risicomanagement sociaal domein 

 

 

M3b (aangenomen) GroenLinks en SGP-ChristenUnie: cWc 

 

 

 

 

M9 (verworpen) SGP-ChristenUnie: Wet werk & bijstand 

 

 

 

 

 

A2 

Voor: 

GroenLinks, SP, 

Uw Belang 

Tegen: overige 

fracties 

 

Raadsvoorstel 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, D66, 

SGP-CU, PLOD, 

PvB 

Tegen:  

Groen Links, SP, 

Uw Belang 

 

M1 

Unaniem 

 

M2 

Unaniem 

 

M3b 

Tegen: PLOD 

Voor: overige 

partijen 

 

M9 

Voor: 

GroenLinks, SP, 

SGP-CU, PvB, 

Uw Belang 
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M11.1b (aangenomen) PvB: Sociaal aanbesteden thuiszorg 

 

 

M12b (aangenomen) GroenLinks: Sobere 

nieuwjaarsreceptie 

 

 

 

Motie 13 (aangenomen) D66 en PvdA: Aanvalsplan werk en 

economische ontwikkeling 

 

Stemverklaringen bij motie 13 

GroenLinks: de fractie stemt tegen omdat zij, zoals in haar 

bijdrage vermeld, de motie niet ver genoeg vindt gaan. 

PLOD: de fractie stemt voor vanwege de intentie van de 

motie; de fractie vindt de termijn erg kort. 

CDA: de fractie ziet een motie als een oproep tot actie, 

daarom stemt zij voor de motie. 

 

Toezeggingen: 

Benzinestation oostelijke randweg. Beoogde terrein 

hiervoor is alleen ten behoeve van verplaatsing van een 

bestaand benzinestation in Doetinchem dat overlast of 

gevaar voor de omgeving oplevert. 

 

Bibliotheek - filiaal Wehl. Bij vaststellen budgetcontract 

Bibliotheek West-Achterhoek komt college met voorstel 

over invulling nog niet gerealiseerde bezuiniging van 

€150.000.  

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, D66, 

PLOD 

 

M 11.1b 

Unaniem 

 

M12b 

Tegen: PvdA 

Voor: overige 

partijen 

 

M13 

Tegen: 

GroenLinks, SP 

Voor: overige 

fracties 
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Tevens zorgt het college op dat moment voor informatie 

over afspraken tussen bibliotheek en stichting vrienden 

openbare bibliotheek Wehl. 

 

Koopzondagen. Conform nieuwe initiatiefwet zorgt college 

voor expliciet aandacht voor draagvlak bij partijen als 

winkeliers, personeel e.d. bij onderbouwing van eventueel 

voorstel tot verruiming van koopzondagenbeleid. 

 

Relatie risicomanagement sociaal domein en ontschotting 

binnen sociaal domein. Wethouder overlegt met 

portefeuillehouder financiën over mogelijkheden koppeling 

risicomanagement aan werkconferentie over 

taakdecentralisaties sociaal domein. Tevens betrekt hij de 

raad bij de voorbereiding van de werkconferentie. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 6 december 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


