
Besluitenlijst gemeenteraad 17 januari 2013 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

6, 13 en 20 december 

2012 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  CDA over het belang van twee gegadigden voor 

overname van de recreatieplassen van het RAL. 

PLOD over zoutverstrekking in Wehl en 

strooibeleid algemeen. 

PvdA: over toelaten buitenlandse toeristen in de 

coffeeshop en aantal coffeeshops in de gemeente. 

GroenLinks over vuurwerkoverlast rond de 

jaarwisseling en wens voor georganiseerd 

vuurwerk in de oudejaarsnacht. 

 

Toezegging: de burgemeester informeert de raad 

over de vraag of er (meer) jongeren bij Bureau 

HALT terecht zijn gekomen wegens illegaal 

afsteken vuurwerk. 

 

4. Kaders integrale 

veiligheid 

In te stemmen met de voorgestelde 

prioriteiten en kaders voor het integraal 

veiligheidsbeleid 2012-2015. 

 

 

 Unaniem 

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

bibliotheek West-

Achterhoek 

1. Kennis te nemen van de vierjarige 

budgetovereenkomst met de 

bibliotheek West-Achterhoek. 

2. De fasering van de ombuiging van 

€ 150.000 over de periode 2014 t/m 

2016 te vertalen in het eerstvolgend 

financieel meerjarenperspectief. 

Amendement (verworpen) GroenLinks om 

minimaal 3 bibliotheekservicepunten in 

Doetinchem te vestigen. 

 

Toezegging: de wethouder informeert begin 2014 

de raad over de voortgang en resultaten na 

één jaar budgetcontract bibliotheek. 

Amendement 

Voor: Groen Links, 

SP, PvB 

Tegen: PvdA, CDA, 

VVD, D66, SGP-

CU, PLOD, Uw 

Belang 

 

Voorstel: 

Unaniem 

6. Vaststellen Verordening 

ontheffing berijden 

voetgangersgebied 

binnenstad Doetinchem 

1. De Verordening ontheffing berijden 

voetgangersgebied binnenstad 

Doetinchem vast te stellen. 

2. De invoeringsdatum vast te stellen op 

1 februari 2013. 

Stemverklaring PLOD: gezien de beantwoording 

door de wethouder zal zij instemmen met dit 

beleid en het een jaartje aanzien en eventueel 

wachten op een eerste evaluatie. Dit met de 

kanttekening dat zij het op het punt van de 

ontheffingen zorgvuldig gaat volgen. 

Unaniem 

7. Samenstelling 

raadswerkgroep civility 

Work care (cWc) 

De raadsleden M.A. Kock, 

H.J.G. Salemink-van der Burg, 

W.J.M. Traag, H.G. Bulten en de 

raadsopvolgers J. van der Walle en  

S. ter Heijne tot lid van de werkgroep 

cWc te benoemen.  

 Er zijn 27 stemmen 

uitgebracht, 

waarvan 26 geldige: 

26 op Kock, 26 op 

Salemink, 26 op 

Traag, 26 op Bulten, 

24 op Van der 

Walle, 24 op Ter 

Heijne 
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8.1 Dekking financiële lasten 

huisvestingsprogramma 

onderwijs 2013 

De jaarlijkse lasten van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2013 

van € 18.944,- ten laste te brengen van 

de reserve huisvesting onderwijs (29e 

wijziging gemeentebegroting 2013).  

 Unaniem 

8.2 Wetswijziging 

inburgering: verordening 

intrekken 

1. Kennis te nemen van de wetswijziging 

inburgering. 

2. De Verordening Wet inburgering 

gemeente Doetinchem 2010 in te 

trekken per 1 januari 2013, met dien 

verstande dat de volgende groepen - 

vallend onder het overgangsrecht - 

onder de werking van genoemde 

verordening blijven vallen: 

inburgeringsplichtigen die voor 

1 januari 2013 een inburgerings-

voorziening aangeboden hebben 

gekregen, asielgerechtigden die voor 

1 januari 2013 hun status hebben 

gekregen, geestelijke bedienaren die 

voor 1 januari 2013 een verblijfs-

vergunning hebben gekregen en 

vrijwillige inburgeraars die voor 

1 januari 2013 een overeenkomst 

hebben gesloten tot het volgen van 

een inburgeringsvoorziening. 

 

 

 

 Unaniem 
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8.3 Kader lokaal 

gezondheidsbeleid 2013-

2016 

Het kader lokaal gezondheidsbeleid 20 

I3-20 I6 vast te stellen. 

1. Om gezondheidswinst te boeken, 

investeren wij als gemeente bewust 

in de gezondheidsbevordering van 

sociaal zwakkeren. 

2. Mensen zijn en blijven zelf 

verantwoordelijk voor hun 

gezondheid; wij bieden voorlichting 

en ondersteuning alleen waar nodig 

opdat zij deze verantwoordelijkheid 

kunnen nemen.  

3. Ons beleid wordt bepaald door de 

factoren waar wij invloed op uit 

kunnen oefenen: ‘leefstijl, omgeving 

en beschikbaarheid van 

zorgvoorzieningen. 

4. Wij vertalen deze factoren naar een 

gebiedsgerichte en intersectorale 

aanpak. Deze is gericht op de wijken 

en/of dorpen met de meeste 

gezondheidsrisico's. Dit betekent 

onder andere een verbinding met de 

decentralisaties waarbij preventie 

geldt als onmisbare schakel.  

5. Vanuit onze regiefunctie worden de 

banden met zorgverzekeraar en de 

organisatie voor de ondersteuning 

van de 1e lijn verstevigd ten behoeve 

van de zorgketen.  

Stemverklaringen 

D66: zoals ook bij de beeldvorming al aangegeven, 

is D66 niet gelukkig met het kader lokaal 

gezondheidsbeleid. De fractie mist integraliteit en 

met name dwarsverbanden naar bijvoorbeeld het 

jeugdbeleid. Het worden op deze wijze eilandjes 

i.p.v. elkaar aanvullend en versterkend beleid. D66 

vraagt bij de volgende editie daar aandacht aan te 

besteden. 

PvdA: de toevoeging die de raad heeft gekregen op 

pag. 15 van het gezondheidsbeleid – en nog wel in 

de rode kleur – ziet de fractie als handreiking om 

het wijkgericht werken meer een plaats te geven in 

het gezondheidsbeleid. Samen met de sociale raad 

vindt de PvdA dat het wijkgericht werken veel 

meer een centrale plaats moet innemen en nog 

meer uitgangspunt moet worden voor het te 

voeren gezondheidsbeleid. De fractie gaat ervan 

uit dat deze handreiking dan ook een eerste stap is 

in de richting van het wijkgericht werken. 

Unaniem 
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6. Het budget volksgezondheid zelf is 

beperkt; de middelen uit 

gezondheidsgerelateerde budgetten 

worden daarom zo efficiënt mogelijk 

benut en ingezet daar waar het ‘t 

hardst nodig is. 

8.4 Voorbereidingskrediet 

nieuwbouw brede school 

in Doetinchem Noord en 

Overstegen 

Een voorbereidingskrediet van € 500.000 

beschikbaar te stellen voor de 

nieuwbouw van een brede school voor 

Doetinchem Noord en Overstegen  

(30e wijziging gemeentebegroting 2013). 

 

 Unaniem 

9. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1, 2, 3 en 4 komen 

ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 28 februari 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


