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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is vastgesteld.   

2. Besluitenlijst 

raadsvergadering 14 juni 

2012 

De besluitenlijst is gewijzigd 

vastgesteld. 

Punt 5: de stemverklaring van D66 wordt integraal in de 

besluitenlijst opgenomen. 

 

3. Investeren in parkeren 1. De Verordening tot de eerste 

wijziging van de Verordening op 

de heffing en de invordering van 

parkeerbelastingen 2012 met 

gewijzigde tarieventabel vast te 

stellen. 

2. Uit het parkeerfonds een 

structureel investeringsbudget 

beschikbaar te stellen van 

€ 200.000,- voor (fysieke) 

maatregelen als kwaliteitsimpuls 

voor de parkeervoorzieningen. 

3. Gedurende drie jaar uit het 

parkeerfonds een jaarlijks budget 

van € 200.000,- beschikbaar te 

stellen voor activiteiten/acties 

samen met de 

Ondernemersvereniging 

Doetinchem (OVD) en 

centrummanagement. 

Amendement (verworpen) VVD om tariefsverlaging in 

te voeren voor de Catharina- en Loogarage. 

 

Stemverklaringen bij amendement 

 PvdA: de fractie steunt het amendement niet omdat zij 

er in het algemeen nu niet voor is de parkeertarieven te 

verlagen. Zij is bovendien van oordeel dat de 

onderbezetting van beide garages resp. veroorzaakt 

wordt door de onbereikbaarheid en 

onaantrekkelijkheid. De PvdA denkt niet dat verlaging 

van het tarief leidt tot een hogere bezetting. 

GroenLinks: de fractie steunt het amendement hoewel 

het niet helemaal bevredigend is omdat het alleen de 

twee garages raakt. Zij vindt de strekking echter 

steviger dan wat in het raadsvoorstel voorligt. 

Amendement 

Voor: VVD, 

GroenLinks, PvB 

Tegen: 

Overige fracties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Voor: PvdA, CDA, 

VVD, D66, SP, SGP-

CU, PLOD, Uw 

Belang 

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



Besluitenlijst gemeenteraad 28 juni 2012 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

4. De gemeentebegroting 2012 

overeenkomstig te wijzigen  

(53e wijziging). 

Tegen: GroenLinks, 

PvB 

 

4. Uitvoeringsprogramma 

Gelders Stedelijk 

Ontwikkelingsbeleid 

(GSO) IV 

Het onderwerp komt ter 

besluitvorming terug op 5 juli 

Amendement (stemmen gestaakt) CDA  over 

informeren raad bij uitvoering en mogelijkheden 

bijsturing van GSO-programma’s 

 

Stemverklaring bij amendement 

PLOD: zij beoordeelt amendementen puur op de 

inhoudelijke kant. Als amendementen niet ter zake 

doende zijn of overbodig, zal de fractie ze niet steunen. 

Amendement 

Voor: CDA, PvB 

GroenLinks,SGP-

CU, D66, SP (14) 

Tegen: PvdA,, VVD, 

PLOD, Uw Belang 

(14) 

 

5. Achterhoekse 

gemeenschappelijke 

energie maatschappij 

(AGEM) 

1. In te stemmen met de participatie 

in de AGEM coöperatie. 

2. In te stemmen met het 

beschikbaar stellen van € 180.000 

(verspreid over vijf jaar) ten 

behoeve van het startkapitaal van 

AGEM. 

3. De kosten te dekken uit de 

algemene reserve en de vrijval 

van de energiebudgetten terug te 

laten vloeien naar de algemene 

reserve, om zo beter inzicht te 

houden in de financiën. 

4. Dat de AGEM alleen gaat 

faciliteren en adviseren. 

5. Dat de gemeente niet op de stoel 

van de ondernemer gaat zitten. 

 

Amendementen 

A3-VVD (aangenomen) met tien gewijzigde 

beslispunten; behalve beslispunt 2. 

 

Stemverklaring bij amendementen 

Uw Belang: niemand heeft aangegeven een voorbehoud 

te maken over biovergisting. Uw Belang doet dat wel. 

Zij steunt andere moties en amendementen niet. En 

ondanks dat ze het een goed voorstel vindt, zal ze het 

collegevoorstel ook niet steunen. 

 

 

A4-SGP-ChristenUnie (verworpen) minimale deelname 

6 van de 8 gemeenten. 

 

 

 

 

Amendementen 

A3 

Tegen: D66, Uw 

Belang 

Voor: overige 

fracties 

 

 

 

 

 

 

A4 

Voor: SGP-CU 

Tegen: overige 

fracties 
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6. Dat het de gemeente niet meer 

gaat kosten dan het gevraagde 

startkapitaal. 

7. De gemeente zich uit de AGEM 

terugtrekt zodra de markt in 

staat is om het zelf over te 

nemen. 

8. Dat de gemeente niet 

aansprakelijk gesteld kan worden 

voor de aangegane 

overeenkomsten van de AGEM. 

9. Dat de gemeente niet gevraagd 

zal worden voor een 

garantstelling/ lening voor 

eventuele financiering van 

projecten van de AGEM. 

10. Dat er elk jaar een evaluatie 

plaatsvindt. 

 

A5-SGP-ChristenUnie (ingetrokken) geen 

betrokkenheid Doetinchem met garantstelling of 

financiering en als marktpartij. 

 

A6-Uw Belang (verworpen) eerst onderzoek naar 

diverse mogelijk schadelijke effecten van biovergisting. 

 

 

 

Stemverklaring bij voorstel 

D66: vindt het niet passen in een democratie als een 

college vragen niet beantwoordt. Evenmin vindt de 

fractie het passen om de raad een dergelijk prematuur 

en onvolledig voorstel aan te bieden. De houding van 

het college, niet ingaand op de inbreng van een fractie, 

acht D66 strijdig met de parlementaire etiquette. De 

fractie zal haar goedkeuring aan het voorstel 

onthouden.  

 

Motie  CDA (aangenomen) gemeenschappelijke inkoop 

groene energie 

 

 

 

 

A6 

Voor: Uw Belang 

Tegen: overige 

fracties 

 

Voorstel 

Tegen: D66, Uw 

Belang 

Voor: overige 

fracties 

 

 

 

 

 

Motie 

Tegen: D66, Uw 

Belang 

Voor: overige 

fracties 

 

6.1  Zienswijze begroting 

2013 en jaarrekening/ 

jaarverslag 2011 VNOG 

1. Bij de primitieve begroting 2013 

en de 1e wijziging van de 

begroting van de VNOG de 

volgende zienswijze vast te 

 Unaniem 
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stellen: 

- niet akkoord gaan met de 

toeslag ten behoeve van de 

loon- en prijsontwikkelingen. 

2. De VNOG per brief te 

informeren over de zienswijze 

van de raad. 

3. Kennis te nemen van de 

jaarrekening 2011 en het 

jaarverslag 2011. 

6.2 Beleidsplan Schulddienst-

verlening juli 2012-juli 

2014 

Het beleidsplan Schulddienst-

verlening juli 2012-juli 2014 en de 

daarin beschreven uitgangspunten 

vast te stellen: 

1. Schuldsituaties zijn in de eerste 

plaats een geschil tussen klant en 

crediteur. 

2. Participatie van de klant en het 

voorkomen van maatschappelijke 

kosten zijn de primaire doelen. 

3. We verbinden de gezamenlijke 

baten van schulddienstverlening. 

4. Schulddienstverlening begint met 

preventie. 

5. Onze schulddienstverlening is 

breed toegankelijk. 

6. Met onze klanten voeren wij Het 

Gesprek. 

 

 Unaniem 
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7. We verwachten maximale 

zelfredzaamheid. 

8. De vaardigheden, motivatie en 

het schuldenpakket zijn bepalend 

voor het aanbod. 

9. Schulddienstverlening is een 

tijdelijke ondersteuning en in 

principe eenmalig. 

10. De schuldenproblematiek wordt 

integraal benaderd. 

11. Ketenpartners hebben de 

verantwoordelijkheid op het 

gebied van hulpverlening. 

12. Wij bieden extra ondersteuning 

aan gezinnen met kinderen. 

6.3 Delegeren bevoegdheid 

aanwijzen trouwlocaties 

Met terugwerkende kracht vanaf 

1 januari 2002 de bevoegdheid van 

de raad tot het aanwijzen van 

trouwlocaties te delegeren aan het 

college van burgemeester en 

wethouders. 

Amendement (verworpen)GroenLinks om alleen 

trouwlocaties aan te wijzen en de delegatie van 

bevoegdheid uit te stellen. 

 

Stemverklaringen bij amendement 

SP: zij steunt het amendement niet. Zij heeft begrip 

voor de heer Kuipers, maar ook voor de burgemeester. 

Het onderwerp komt nog terug. De fractie vindt dat 

het onderwerp zich op dit moment niet leent voor het 

amendement. Zij zal het dus niet steunen..  

PLOD: zij steunt het amendement niet, uitsluitend en 

alleen om procedurele redenen. De inhoud heeft zij 

namelijk graag nog ter discussie. 

 

Amendement 

Voor: GroenLinks, 

PvB, SGP-CU 

Tegen: PvdA, CDA, 

VVD, D66, SP, 

PLOD, Uw Belang 
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CDA: zij respecteert het indienen van het amendement, 

maar vandaag is het niet het moment, gezien het tijdstip, 

om het daar nog over te hebben. De fractie zal het 

amendement vandaag niet steunen. 

 

 

 

Voorstel: 

Tegen: GroenLinks 

Voor: overige 

fracties 

 

7. Eerste financiële monitor 

2012 

1. De eerste financiële monitor 

2012 vast te stellen. 

2. De begroting 2012 te wijzigen 

zoals voorgesteld in de eerste 

financiële monitor  

(52e wijziging begroting 2012). 

3. Het nadelig saldo van € 342.200 

uit de eerste financiële monitor 

2012 te onttrekken aan de 

algemene reserve.. 

Amendementen 

A8- CDA (aangenomen) voor dubieuze debiteuren 

€200.000 opnemen in begroting. 

 

A9- PvB (verworpen) over de geldlening  

glasvezelnetwerk op A18 Bedrijventerrein apart een 

raadsbesluit nemen. 

Stemverklaring CDA: zij steunt het amendement niet 

nadat zij van de wethouder heeft gehoord dat het 

budgetneutraal is; de fractie gaat er vanuit dat het dus 

ook rente op rente is. 

 

A10-SP (verworpen) om beslispunt 1 te veranderen in 

1a en 1b om aparte besluitvorming over een krediet 

voor Sportpark Zuid te krijgen. 

 

 

 

Motie (ingetrokken) PvB over actiever informeren door 

college over dreigende overschrijdingen. 

 

Amendementen 

A8: unaniem 

 

 

A9:  

Voor: PvB, SGP-

CU, D66, 

GroenLinks, SP 

Tegen: PvdA, CDA, 

VVD, PLOD, Uw 

Belang 

 

A10 

Voor: D66, SP, PvB, 

GroenLinks 

Tegen: PvdA, CDA, 

VVD, SGP-CU, 

PLOD, Uw Belang 
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Stemverklaring voorstel 

Uw Belang: besluitpunt 1: vaststellen oké, goedkeuren 

nee. De besluitpunten 2 en 3 neemt de fractie voor 

kennisgeving aan. 

 

Voorstel 

Tegen: SP, Uw 

Belang 

Voor: overige 

fracties 

 

8. Voorjaarsnota 2012 

(behandeling 1e termijn) 

Behandeling uitgesteld naar 

raadsvergadering 5 juli om 18.00 uur; 

gehele behandeling voorjaarsnota als 

eerste agendapunt. 

Ordevoorstel voorzitter over behandeling 

Voorjaarsnota: 

Alternatief A (aangenomen) van de voorzitter: beginnen 

met1e termijn 

Alternatief  B (verworpen) van de voorzitter: uitstel 

behandeling naar 5 juli 18.00 uur 

 

 

 

 

Amendement PvdA (fractie houdt het aan) om 

voorjaarsnota voor kennisgeving aan te nemen 

 

Ordevoorstel GroenLinks (verworpen) om direct over 

amendement te stemmen 

 

 

 

 

 

Schorsing voor beraad over voortzetten behandeling. 

 

 

A 

Voor: PvdA, CDA, 

D66, GroenLinks 

B 

Voor: VVD, PLOD, 

PvB, Uw Belang, 

SGP-CU 

 

 

 

 

 

 

Ordevoorstel 

GroenLinks 

Voor: GroenLinks, 

D66, PvB, SP 

Tegen: PvdA, CDA, 

VVD, SGP-CU, Uw 

Belang 
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Conclusie voorzitter om behandeling 5 juli voort te 

zetten; raadsvergadering begint om 18.00 uur met 

gehele behandeling voorjaarsnota. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 13 september 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


