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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De behandeling van agendapunt 5 

wordt uitgesteld naar een volgende 

raadsvergadering 

Ordevoorstel van het CDA om bewoners tijd te geven om 

de raadsfracties van aanvullende informatie te voorzien. 

 

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

27 september en 

4 oktober 2012 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  Er is geen gebruik van gemaakt.  

4. Benoeming lid 

rekenkamercommissie 

1. Mevrouw W.J. Oosterveld-

Sanders te benoemen tot lid van 

de rekenkamercommissie. 

2. In afwijking van de Verordening 

op de rekenkamercommissie 2010 

mevrouw Oosterveld-Sanders 

voor een periode van twee jaar te 

benoemen. 

 Unaniem 

 

5. Herziening besluit 

vrachtwagenverbod 

Doetinchem Noord 

Behandeling is uitgesteld naar 

15 november. 

  

6.1 Controleprotocol en 

clientserviceplan 

accountantscontrole 

2012 

Het controleprotocol en 

clientserviceplan 2012 vast te stellen. 

 

Stemverklaring SGP-ChristenUnie 

De fractie heeft in de beeldvormende raad van 11 oktober, na 

het voorstel gelezen te hebben, aan de accountant gevraagd 

of hij bezwaren ziet in het naar voren halen van 

planning&controlcyclus. Dat geeft voor de accountant geen 

problemen mits deze vroegtijdig is aangepast.  

Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 



Besluitenlijst gemeenteraad 25 oktober 2012 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

 

De fractie heeft al eerder aandacht gevraagd voor deze 

aanpassing en zal daar ook later nog op terugkomen. De SGP-

ChristenUnie constateert dan ook dat er zowel inhoudelijke 

als qua planning geen enkele belemmering is de p&c-cyclus te 

vervroegen. Hier is al een aantal jaren om gevraagd. De 

fractie hecht eraan dit vast te leggen in een openbare 

vergadering van de raad. Dat is bij deze dan ook gedaan. 

6.2 Jaarrekening 2011 en 

begroting 2013 

Erfgoedcentrum 

Achterhoek en 

Liemers 

1. Kennis te nemen van het 

Jaarrekening en de 

Programmaverantwoording 2011 

van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL). 

2. De bijdrage voor de wettelijke 

archieftaken over 2011 vast te 

stellen op € 148.025,-. 

3. Kennis te nemen van de 

programmabegroting 2013 van het 

ECAL en de toelichting daarop. 

4. Kennis te nemen van de 

zienswijze op de programma-

begroting 2013 van het 

Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers. 

 Unaniem 

6.3 Jaarrekening 2011 en 

begroting 2013 

gemeenschappelijke 

regeling IJsselgraaf 

1. Kennis te nemen van de jaar-

rekening en het jaarverslag 2011. 

2. Geen zienswijze bij de begroting 

2013 van het Recreatieschap 

Achterhoek en Liemers (RAL) 

vast te stellen. 

Toezegging:  

- De wethouder kijkt na hoe het met de jaarrekening van 

IJsselgraaf is gegaan. 

- De verslagen van de gemeenschappelijke regeling, overleg 

tussen de wethouders en de directeur-bestuurder van 

IJsselgraaf, komen ter inzage. 

Unaniem 
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- De raad ontvangt zo spoedig mogelijk een mededeling 

hoe een en ander gegaan is, met de benodigde stukken 

erbij. 

6.4 Jaarrekening 2011 en 

begroting 2013 

Recreatieschap 

Achterhoek en 

Liemers 

1. Kennis te nemen van het 

Jaarrekening en de Programma-

verantwoording 2011 van het 

Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers (ECAL). 

2. De bijdrage voor de wettelijke 

archieftaken over 2011 vast te 

stellen op € 148.025,-. 

3. Kennis te nemen van de 

programmabegroting 2013 van het 

ECAL en de toelichting daarop. 

4. Kennis te nemen van de 

zienswijze op de 

programmabegroting 2013 van het 

Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers. 

 Unaniem 

 

7. Ingekomen brieven   Unaniem 

8. Benoeming en 

installatie nieuwe 

wethouder 

1. De heer drs. J.B. Wilschut te 

benoemen en te installeren als 

wethouder van de gemeente 

Doetinchem. 

2. De heer drs. J.B. Wilschut 

ontheffing te verlenen van de 

vereiste van ingezetenschap. 

 

 

 

Het  voorstel is 

met 21 

stemmen 

aangenomen. 
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9. Afscheid wethouder 

mr. O.E.T. van Dijk 

   

10. Motie PvdA  

Geen Wietpas in 

Doetinchem 

 Toezegging: de burgemeester is tegen invoering van de 

wietpas; hij zal zijn standpunt in een gesprek met de minister 

van justitie kenbaar maken.  

De motie is ingetrokken. 

Toezegging: de burgemeester informeert de raad over de 

stand van zaken in Doetinchem nu nog één van de drie 

coffeeshops geopend is. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 15 november 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


