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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Zie punt 3.  

2. Resultaten eerste 

fase onderzoek 

fusie 

1. De onderdelen meerwaarde en 

financiën uit onderzoeksfase 1 

uit te voeren conform de op 

27 september door de raden 

vastgestelde onderzoeks-

opdracht. 

2. Onderzoeksfase 2 uit te voeren 

voor zover noodzakelijk voor 

het op te stellen herindeling-

ontwerp. 

3. Voor het uitvoeren van het 

vervolgproces een budget van 

€ 22.500 ter beschikking te 

stellen. 

 

*Het voorstel is gewijzigd is door 

het besluit over amendement 2 

 

Amendementen die in stemming zijn gebracht: 

A1 (verworpen) D66 over het vervolg onderzoek fusietraject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 (aangenomen) CDA  over het vervolg onderzoek fusietraject. 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen: 

Het college is gevraagd drie varianten te geven hoe de nieuwe 

gemeente er wat financiën en afschaling betreft uit zou zien 

uitgaande van (a) het huidige bestuursprofiel Oude IJsselstreek, (b) 

het huidige bestuursprofiel Doetinchem en (c) een tussenvariant. 

De burgemeester zegt toe dat de raad dat profiel te zien krijgt. 

A1: 

Voor: 

GroenLinks, 

D66, SP, Uw 

Belang. 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

SGP-CU, PLOD, 

PvB 

 

A2: 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

SGP-CU, PLOD 

Tegen: D66, SP, 

PvB, Uw Belang 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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De wethouder financiën zegt toe dat het college een onderscheid 

zal maken in de financiële doorrekening tussen de effecten van 

rijksbeleid voor de separate gemeenten en de effecten van de fusie 

voor de nieuwe gemeente, opdat de voor- en nadelen van de fusie 

helder worden. 

 

Het college neemt 5 februari 2013 een besluit over de resultaten 

fase 1 en 2 en over het herindelingsontwerp. Daarna is de 

informatie beschikbaar voor de raad. Het presidium beoordeelt op 

6 februari of het voorstel besluitrijp is. 

 

In week 51 (2012) ontvangt de raad de planning van deze 

informatievoorziening. 

3. Samenstelling 

raadswerkgroep 

civility Work care 

(cWc) 

Uitstel behandeling naar januari 

2013 

De bezetting van de werkgroep is nog niet rond.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 17 januari 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


