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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda is vastgesteld met toevoeging van 

agendapunt 9. 

  

2. Besluitenlijsten van 

de raads-

vergaderingen van 

28 juni en 5 juli 2012 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  GroenLinks stelt vragen vanwege de betrouwbaarheid van 

de overheid bij twee zaken. 

 

4. Jaarrekening 2011en 

budgetovereenkomst 

2013-2014 

Schouwburg 

Amphion 

1. De jaarrekening 2011 met goedkeurende 

accountantsverklaring voor kennisgeving aan te 

nemen. 

2. Kennis te nemen van de definitieve subsidie voor 

2011 van € 1.881.400. 

3. Schouwburg Amphion toestemming te verlenen 

€ 43.435 toe te voegen aan de algemene reserve. 

4. De begrotingen 2012 en 2013 voor kennisgeving aan 

te nemen. 

5. Een éénjarige budgetovereenkomst 2013 met 

Amphion te sluiten. 

6. Voor 2013 een subsidie te verlenen van € 1.045.400 

(kapitaallasten) plus € 796.000 (exploitatiesubsidie 

conform het ombuigingsvoorstel). 

7.  In 2014 werkelijk over te gaan van 

exploitatiesubsidie naar budgetfinanciering. 

A1 Amendement (aangenomen) CDA Eénjarig 

budgetcontract  Amphion. 

 

 

 

 

A2 Amendement (verworpen) GroenLinks  

Jaarrekening en budgetovereenkomst Amphion 

 

 

 

 

 

 

Toezegging: €157.000 blijft als risicoreservering voor 

Amphion staan in de gemeentebegroting. 

 

 

 

A1-Tegen: 

GroenLinks 

Voor: overig 

aanwezige 

fracties 

 

 A2-Voor: 

GroenLinks 

en D66 

Tegen: overig 

aanwezige 

fracties 

 

Voorstel: 

Unaniem 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5. Kaders voor beleid 

'van afval naar 

grondstof' 

Het kader voor nieuw beleid ‘van afval naar grondstof’ 

vast te stellen. Dit kader bestaat uit de volgende vier 

uitgangspunten: 

1. Het huidige recyclingpercentage van 55% stijgt naar 

minimaal 65% in 2015. 

2. Grondstoffen (afval met een waarde) met een hoog 

niveau van dienstverlening inzamelen en afvalstoffen 

(restafval dat geld kost om te verwerken) met een 

laag niveau van dienstverlening. 

3. Beleidswijzigingen leiden niet tot hogere kosten. 

4. Indien mogelijk vindt verwerking van afval in de 

regio plaats. 

Stemverklaring SGP-ChristenUnie 

De fractie kan niet met het voorstel akkoord gaan omdat 

zij van mening is dat het afvalbeleid regionaal moet worden 

opgepakt. 

Tegen: CDA 

en SGP-CU 

Voor: overig 

aanwezige 

fracties 

6. Benoeming 

vicevoorzitter 

gemeenteraad 

1. De heer A.J. Verhoeven, nestor van de 

gemeenteraad, tot vicevoorzitter te benoemen. 

2. De heer A.J. Verhoeven tot voorzitter en de heer 

P.J. Koning tot lid van de werkgeverscommissie 

griffie te benoemen. 

 Unaniem 

7.1  Budgetovereenkomst 

muziekschool 2012-

2014 

In te stemmen met een budgetovereenkomst met de 

Muziekschool Oost-Gelderland, lopende van 

1 augustus 2012 t/m 31 juli 2014. 

 Unaniem 

7.2 Bestemmingsplan 

Heikantseweg 4 - 

2012 

1. Het bestemmingsplan Heikantseweg 4 - 2012 

ongewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.09B078A-0001, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 19-10-2010 en de 

kadastrale kaart, versie 01-01-2012. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 Unaniem 
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7.3 Vaststelling 

bestemmingsplan 

Buitengebied, 

Landgoed De Krael 

(Kraalslaan 5) 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed De 

Krael gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.NL.IMRO.0222 waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 01-02-2012 en de 

kadastrale kaart, versie 01-02-2012. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Unaniem 

7.4 Vaststellen 

Archiefverordening 

gemeente 

Doetinchem 2012 

1. De Archiefverordening gemeente Doetinchem 2012 

vast te stellen. 

2. De Archiefverordening 2005 in te trekken. 

3. In te stemmen met het afleggen van verantwoording 

over archiefbeheer door het college via de 

jaarrekening. 

 Unaniem 

7.5 Deelname aan 

Omgevingsdienst 

Achterhoek 

Het college van burgemeester en wethouders 

toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst Achterhoek aan te gaan met 

de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, 

Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, 

Winterswijk en Zutphen tot oprichting van het 

openbaar lichaam Omgevingsdienst Achterhoek.  

Stemverklaring VVD 

De raad kan hier alleen maar ja of ja zeggen, volgens de 

wethouder in de beeldvormende raad. Dit ontslaat de raad 

niet om dit onderdeel kritisch te blijven volgen en bij te 

sturen als het financieel en organisatorisch niet binnen de 

gestelde kaders blijft. Het oprichten van rud’s is een kans 

om zaken kleinschalig en regionaal gericht op te pakken. 

Dit betekent dat het aantal fte’s lager moet worden dan het 

huidige aantal. De VVD zal daar speciaal haar aandacht op 

richten. De rud’s mogen geen vergaarbak worden van 

overtollig personeel. 

Unaniem 

7.6 Kredietaanvraag 

Wehlse Broeklanden 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de 

Wehlse Broeklanden. 

2. Kennis te nemen van de GSO IV-bijdrage aan de 

Wehlse Broeklanden. 

3. Een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen 

voor de Wehlse Broeklanden, te dekken uit bijdrage 

Stemverklaringen 

CDA: de fractie is enthousiast over een aantal 

ontwikkelingen van de groene projecten in de Wehlse 

Broeklanden. Echter, door het ontbreken van voldoende 

financieel inzicht en transparantie heeft de fractie 

onvoldoende vertrouwen dat met de gevraagde kredieten 

Tegen: PvB 

en CDA 

Voor: overig 

aanwezige 

fracties 
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derden Kelderweg € 200.000 en bijdrage golfterrein 

de Belder € 10.000 (72e wijziging gemeentebegroting 

2012). 

de gestelde doelen worden bereikt. Daarom stemt de 

fractie tegen het voorstel. 

PvB: zij kan niet instemmen met het voorstel. De gevraagde 

bestekken die ter inzage zijn gelegd naar aanleiding van de 

beeldvormende raad, zijn bestekken die niets met de 

Wehlse Broeklanden te maken hebben. De fractie vindt het 

noodzakelijk inzicht te hebben in de kosten. Op basis van 

te weinig verstrekte informatie stemt de PvB tegen het 

voorstel. 

8. Ingekomen brieven  Het antwoord op de brieven 1 en 2 komt voor de raad ter 

inzage. 

 

9. Motie GroenLinks 

Actieve informatieplicht 

De motie is verworpen  Voor: 

GroenLinks, 

SP, D66 

Tegen:  

overig 

aanwezige 

fracties 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 4 oktober 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


