
Besluitenlijst gemeenteraad 27 september 2012 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening     

2. Onderzoeksopdracht 

fusietraject  

Doetinchem - Oude 

IJsselstreek 

De onderzoeksopdracht naar een 

mogelijk fusietraject met Oude 

IJsselstreek vast te stellen. 

Hiermee opdracht geven voor 

uitvoering van de eerste fase. 

A1 Amendement (ingetrokken) SGP-ChristenUnie, thema 

financiën. 

Het college heeft bevestigd dat 

- een kosten-batenanalyse onderdeel kan zijn van 

onderzoeksfase twee; 

- dat ook geldt voor een meerjarenanalyse van de 

accountantscijfers; 

- punt 3 uit het amendement onderdeel van fase 1 is. 

 

A2 Amendement (verworpen) GroenLinks, beperken 

onderzoek tot de hoofdthema’s ‘meerwaarde’ en ‘financiën’ 

 

 

 

 

 

 

 

A3 Amendement (verworpen) D66, uitbreiden 

onderzoekthema’s en onafhankelijk onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

Voor: 

GroenLinks, 

D66, SP, SGP-

CU 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

PLOD 

 

A3 

Voor: D66, 

GroenLinks, 

SP, SGP-CU 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

PLOD 

 

 

 

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

CDA: de fractie heeft nogmaals nagedacht over de 

onderzoeksopdracht; zij is bij zichzelf te rade gegaan over wat 

is wijs in dezen? De tweede termijn van de portefeuillehouder 

was dermate zalvend ten aanzien van punt 4 dat de fractie zich 

realiseert dat er veel en veel grotere belangen zijn dan een 

discussie te voeren over een in haar ogen, ondergeschikt punt. 

Een kleinigheid is misschien ook niet het goede woord, maar 

in ieder geval niet zo belangrijk om daar vanuit Doetinchem 

een signaal af te geven aan je partner, in dit geval Oude 

IJsselstreek, om daar tegen te stemmen. Bovendien is het een 

onderzoek voor twee maanden. Dus over twee maanden 

komt er verdere duidelijkheid. Dit wetende en steunende, 

steunt de fractie het amendement van GroenLinks en dat van 

D66 niet. Het CDA steunt het voorstel van het college. 

PLOD: de fractie gaat er nadrukkelijk van uit dat de resultaten 

van het onderzoek een kritische doorkijk geven zowel naar 

samenwerking als naar fusie. 

Voorstel 

(hoofdelijke 

stemming op 

verzoek D66) 

Voor: 20 

raadsleden 

Tegen: 8 

raadsleden 

3. Samenstelling 

raadswerkgroep 

fusietraject 

Doetinchem - Oude 

IJsselstreek 

Mevrouw M.A. Kock, mevrouw 

M. Sluiter, de heer R. Ooms en de 

heer H.L.G. Moïze de Chateleux te 

benoemen tot de Doetinchemse 

leden van de raadswerkgroep 

fusietraject Doetinchem en Oude 

IJsselstreek. 

 

 Voor: 27 

raadsleden; 

1 stem 

ongeldig 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 25 oktober 2012, 

 

 

griffier                                 voorzitter 


