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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

De agendapunten 6 en 7 worden 

uitgesteld. 

Verklaring en excuses van de heer De Rechteren van Hemert 

inzake zijn opiniestuk in De Gelderlander over 

zwartgeldeconomie. 

Verklaring fractie VVD dat zij afstand neemt van de uitspraken 

van de heer De Rechteren van Hemert. 

 

Motie van afkeuring (aangenomen) Uw belang over handelwijze 

en uitspraken van raadslid De Rechteren van Hemert. 

 

Stemverklaringen bij de motie:  

PvdA neemt afstand van de uitspraken van de heer De Rechteren 

van Hemert. De fractie constateert dat de VVD woorden van 

dezelfde strekking heeft gesproken en de motie doet dat ook. 

De fractie zal de motie daarom steunen.  

SGP-ChristenUnie zal de motie steunen omdat er een signaal is 

uitgegaan van de heer De Rechteren van Hemert en de raad daar 

een mening over moet hebben. Dit betreft hem niet persoonlijk 

maar puur om de inhoud van het artikel.  

PvB verklaart dat het niet persoonlijk op de heer De Rechteren 

van Hemert is gericht maar gezien de strekking van zijn verhaal 

en uitlatingen kan zij niet anders dan deze motie steunen.  

VVD steunt de motie niet. Op zaterdag is al gebeurd wat in motie 

staat. De fractie heeft haar afkeuring uitgesproken en zich 

gedistantieerd van het artikel. De heer De Rechteren van Hemert 

heeft dit ook gedaan.  

CDA neemt afstand van het artikel. De heer De Rechteren van 

Hemert heeft dat zelf gedaan net als de fractie van de VVD. 

De verklaringen van beide partijen zijn duidelijk en de motie 

voegt niet veel toe. Daarom steunt de fractie de motie niet.  

 

 

 

 

 

 

Voor:  

PvdA, 

GroenLinks, 

D66, SP, SGP-

CU, PLD, PvB, 

Uw Belang 

Tegen: 

CDA, VVD (De 

Rechteren van 

Hemert 

onthoudt zich 

van stem) 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

25 oktober 2012 

 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de kostenstijging Regiotaxi in relatie 

tot lage bezettingsgraad stadsbussen; 

Het CDA stelt vragen over het beschikbaar stellen aan derden 

van gegevens uit het GBA. 

 

4. Schikking met 

Synchroon bv inzake 

contract parkvilla’s 

Ruimzicht 

1. Kennis te nemen van het bereikte 

onderhandelingsresultaat, zoals 

verwoord in de 

vaststellingsovereenkomst, zoals deze 

voor de raad vertrouwelijk ter inzage 

ligt. 

2. Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben ten aanzien van 

de bereikte overeenstemming. 

Motie (aangenomen) SGP-ChristenUnie over risicokaarten 

afname gronden 

 

Stemverklaring bij de motie:  

VVD: zij steunt de motie als extra controle-instrument voor de 

raad voor grote projecten.  

Voorstel: 

Unaniem 

 

Motie: 

Unaniem 

5. Rapport rekenkamer-

commissie Van inspraak 

tot burgerparticipatie 

1. Het college te verzoeken een voorstel 

te doen om het debat tussen raad en 

college te entameren over burger-

participatie. Het doel is een 

gezamenlijke visie op burgerparticipatie 

te ontwikkelen (aanbeveling 1).  

2. Van fracties te vragen zich bij dit debat 

uit te spreken over de situaties waarbij 

de raad een actieve rol voor zichzelf 

ziet bij burgerparticipatie (aanbeveling 

4).  

3. Over de aanbevelingen 2 t/m 6 het 

college te vragen een korte 

inventariserende notitie op te stellen.  

4. Voorstel en notitie voor 1 april 2013 

aan de raad voor te leggen. 

De voorzitter neemt de suggesties van fracties over 

burgerparticipatie mee als input bij de voorbereiding van een 

raadsvoorstel. 

Unaniem 

6. Kaders integrale 

veiligheid 

Behandeling uitgesteld.   

7. Delegatie verklaring 

van geen bedenkingen 

Wet algemene 

bepalingen omgevings-

recht (Wabo) 

Behandeling uitgesteld.   
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8. Wijziging en 

benoeming leden 

commissie welstand en 

monumenten 

1. De benoeming van de heer K. Peterse 

als lid van de commissie welstand en 

monumenten in te trekken. 

2. Voor een periode van drie jaar de heer 

R. Crols als lid van de commissie 

welstand en monumenten te benoemen.  

 Unaniem 

9. Wijziging 

vertegenwoordiging 

Wedeo en 

Recreatieschap 

Achterhoek-Liemers 

In te stemmen met de vertegenwoordiging 

vanuit het college voor Wedeo door 

wethouder Kroon en vervanging van de 

vertegenwoordiging door wethouder Van 

der Meijs in het algemeen en dagelijks 

bestuur van het Recreatieschap 

Achterhoek-Liemers door wethouder 

Wilschut. 

 Unaniem 

10.1 Doorlichting 

garantieportefeuille en 

verstrekte leningen 

Kennis te nemen van de doorlichting en 

actieplan garantieportefeuille en verstrekte 

leningen. 

Toezegging 

Eventueel nog ontbrekende garantstellingen/verstrekte leningen 

worden in de risicomatrix opgenomen.  

Unaniem 

10.2 Eerste wijziging 

Gemeenschappelijke 

Regeling 

Erfgoedcentrum 

Achterhoeken Liemers 

2011 

De eerste wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen: 

Artikel 1 

a. Artikel 6 lid 1 komt te vervallen, evenals 

de aanduiding ‘2’ voorafgaand aan het 

tweede lid van dit artikel. 

b. Artikel 11 lid 1 komt te vervallen, 

evenals de aanduiding ‘2’ voorafgaand 

aan het tweede lid van dit artikel. 

Artikel 2 

Aan artikel 28 worden de volgende leden 

toegevoegd: 

5. De deelnemers zullen er steeds zorg 

voor dragen dat het openbaar lichaam 

te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan al zijn verplichtingen 

jegens derden te kunnen voldoen. 

 Unaniem 
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6. Indien aan het algemeen bestuur van het 

openbaar lichaam blijkt dat een 

deelnemer weigert deze uitgaven op de 

begroting te zetten, doet het algemeen 

bestuur onverwijld het verzoek over te 

gaan tot toepassing van artikel 194 lid 1 

Gemeentewet. 

Artikel 3 

Artikel 33 lid 2 wordt als volgt gelezen: 

De deelnemers verbinden zich in geval van 

opheffing van het openbaar lichaam een 

liquidatieplan op te stellen dat voorziet in 

de verplichting van de deelnemers alle 

rechten en verplichtingen van het openbaar 

lichaam over de deelnemers te verdelen op 

een in het plan te bepalen wijze. 

Artikel 4 

Deze wijziging treedt in werking met 

ingang van 1 oktober 2012. 

11. Ingekomen brieven  

 

Het antwoord op brief nummer 1 komt ter inzage.  Unaniem 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 6 december 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


