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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is vastgesteld   

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

4 april 2012 

De besluitenlijst is gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6, stemverklaring GroenLinks: 

de fractie betreurt het dat de raad niet 

gereageerd heeft op haar alternatief voor de 

binnenplanse afwijking. 

 

3. Vragenhalfuur   PvB, Uw Belang en SGP-ChristenUnie 

stellen vragen over het onderzoek naar 

een bestuurlijke fusie tussen Oude 

IJsselstreek en Doetinchem 

 GroenLinks stelt vragen over het uitstel 

van de ingangsdatum van de nieuwe 

parkeertarieven 

Toezegging: de wethouder geeft 

schriftelijk antwoord op de vraag wat 

dit uitstel gaat kosten. 

 

4. Studie 

verkeersontsluiting 

Doetinchem noordwest 

Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten zoals 

weergegeven in de Nota verkeersontsluiting 

Doetinchem noordwest en in te stemmen met 

volgende conclusies en aanbevelingen: 

1. Het aanleggen van nieuwe wegen is niet 

aantoonbaar noodzakelijk. Daarom niet overgaan 

tot het aanleggen van: 

- de westelijke randweg; 

- de noordelijke randweg; 

- de doorgetrokken Weemstraat. 

Amendement GroenLinks (verworpen) om 

de beslispunten 2 en 3 te schrappen. 

 

Stemverklaring: 

GroenLinks: stemt in met het voorstel met 

uitzondering van beslispunten 2 en 3 

PLOD: is tegen het amendement en voor 

het voorstel 

D66: ziet geen noodzaak voor Hietlandtracé 

en is voor het amendement en het voorstel. 

Amendement, 

voor: 

GroenLinks, SP, 

Uw Belang, D66 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

PLOD, SGP-

ChristenUnie, 

PvB 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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2. De aanleg van de volgende wegen overwegen als 

uit de monitoring van de maatregelen op de 

Haareweg en Kruisbergseweg en oostelijke 

randweg blijkt dat deze onvoldoende effect 

hebben: 

- achteraansluiting ziekenhuis; 

- Hietlandtracé. 

3. De ruimtelijke reservering voor de onder 2 

genoemde routes handhaven. 

4. Met voortvarendheid de verbetering van de 

doorstroming op de route Europaweg-

Liemersweg-Energieweg onderzoeken en 

uitvoeren. 

Voorstel, 

Tegen: SP en 

Uw Belang 

Voor: overige 

fracties 

5. Afweging vestiging 

Saturn 

Het voorstel is verworpen. Amendement 2 SGP-ChristenUnie 

(verworpen) om de beslispunten 1 t/m 4 te 

laten vervallen en drie beslispunten toe te 

voegen. 

 

 

 

 

Amendement 1 SGP-ChristenUnie 

(verworpen) om beslispunt 1te wijzigen en 

een beslispunt 5 en 6 toe te voegen. 

Amendement 2 

Voor: SGP-CU, 

D66, PLOD, PvB, 

GroenLinks, SP 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, Uw 

Belang 

 

Amendement 1: 

Voor: SGP-CU 

Tegen: overige 

fracties 

Voorstel: 

Voor: CDA, VVD 

Tegen: overige 

fracties 
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6. AGEM en overige 

gemeentelijke 

duurzaamheids-

projecten 

 

 De bijlage bij het raadsvoorstel over AGEM 

en overige duurzaamheidprojecten en -

activiteiten is voor kennisgeving 

aangenomen. 

Fracties hebben hun wensen, bedenkingen 

en vragen  aan het college meegegeven. 

 

7. Uitwerking 

samenwerking Regio 

Achterhoek 

 

Behandeling 

uitgesteld naar 

24 mei 2012  

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

samenwerking in de Regio Achterhoek en de 

projectenlijst. 

2. De uitwerking van de samenwerking zoals 

weergegeven in de notitie ‘Samen verder’ vast te 

stellen. 

3. Wethouder drs. S. Kroon te benoemen tot lid 

van het algemeen bestuur van de 

Regio Achterhoek in plaats van wethouder mr. 

O.E.T. van Dijk. 

 

  

8. Benoeming leden 

werkgeverscommissie 

 

Behandeling 

uitgesteld naar 

24 mei 2012  

1. De heer P.J. Koning, vicevoorzitter van de raad te 

benoemen tot voorzitter van de 

werkgeverscommissie, gedurende de 

zittingsperiode van de huidige gemeenteraad. 

2. Mevrouw S. Bali (GroenLinks), mevrouw drs. 

H.J.G. Salemink-van der Burg (CDA), de heer A.J. 

Verhoeven (VVD) en de heer R. Ooms (SP) te 

benoemen tot leden van de 

werkgeverscommissie, gedurende de 

zittingsperiode van de huidige gemeenteraad. 
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9.1 Verbouwingskrediet 

mfa-jeugd in De 

Gruitpoort 

1. Een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen 

voor de aanpassingen binnen de Gruitpoort ten 

behoeve van de mfa-jeugd (47e wijziging begroting 

2012). 

2. De kapitaallasten van dit krediet, te weten 

€ 34.593,-, te dekken uit een huurverhoging voor 

de Gruitpoort. 

 Unaniem 

9.2 Structuurvisie nieuwe 

stijl Regio Achterhoek 

 

1. In te stemmen met de voorstellen ten aanzien 

van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in 

de zienswijzennota. 

2. De regionale structuurvisie gewijzigd2 vast te 

stellen. 

 Unaniem 

9.3 Vaststelling Algemene 

verordening  

ondergrondse 

infrastructuren 2012 

1. De Telecommunicatieverordening Doetinchem 

in te trekken.  

2. De Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuren inclusief toelichting vast te 

stellen. 

3. De op november 2011 vastgestelde 

Legesverordening 2012 Tarieventabel hoofdstuk 

18 Telecommunicatie artikel 1.18.1 en 1.18.2 in 

te trekken. 

 

 

 

 

 

 

 Unaniem 

                                                
2 Gewijzigde vaststelling, uitsluitend als gevolg van voorgestelde ambtshalve aanpassing 
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9.4 Vaststelling 

Bouwverordening 

Doetinchem 2007,  

14e wijziging en 

benoeming leden 

commissie 

welstand en 

monumenten 

 

1. De Bouwverordening Doetinchem 2007,  

14e wijziging vast te stellen. 

2. Voor een periode van drie jaar de volgende leden 

van de commissie welstand en monumenten te 

benoemen: 

a. voorzitter: de heer G.C.M. van Elk; 

b. adviseur ruimtelijke kwaliteit: mevrouw  

ir. W. Broer; 

c. architect-lid: de heer ir. P. Koelewijn; 

d. stedenbouwkundige: de heer ir. J. Nakken; 

e. monumentendeskundige de heer  

dr. ing. K. Peterse; 

f. monumentendeskundige mevrouw  

ing. B. Overbeek. 

 

 Unaniem 

10. Ingekomen brieven   Unaniem 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 24 mei 2012 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


