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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.    

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering 

van 27 juni 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

  

3. Vragenhalfuur  Er zijn geen vragen ingediend.  

4. Bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012 

1. De Nota van zienswijzen, Nota van 

wijzigingen en Aanvulling MER 

bestemmingsplan Buitengebied 2012 als 

reactie op het toetsingsadvies van de 

commissie m.e.r. vast te stellen. 

2. De milieueffectrapportage 

Bestemmingsplan Buitengebied - 2012  

d.d. 20 december 2012 vast te stellen. 

3. Het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 

gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R07B300A-0002, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige 

Basiskaart Nederland (GBKN), versie 

01-01-2012 en de kadastrale kaart, versie 

01-01-2012. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Amendement (verworpen) GroenLinks om de 

uitgezonderde plannen in een separaat 

bestemmingsplan onder te brengen.  

 

Raadslid Lukassen onthoudt zich van stemming bij het 

amendement en het voorstel.  

 

 

Stemverklaring 

GroenLinks stemt tegen het voorstel aangezien haar 

amendement niet is aangenomen. 

 

 

Amendement 

Voor: 

GroenLinks 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, SP, 

D66, SGP-CU, 

PLOD, PvB 

 

Voorstel 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, SP, 

D66, SGP-CU, 

PLOD, PvB.  

Tegen: 

GroenLinks 

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

huishouden 2014 

De volgende kaders voor de inkoop van hulp 

bij het huishouden voor 2014 vast te stellen: 

1. 2014 als overgangsjaar naar de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te 

beschouwen en te verkennen waar slimme 

verbindingen mogelijk zijn vanaf 2015. 

2. Het wassen en strijken los te koppelen van 

Hulp bij het Huishouden en als algemene 

voorziening te beschouwen, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met 

mogelijkheden die het Wijkwerk Nieuwe 

Stijl en/of Wijkbedrijf kunnen bieden, maar 

daarnaast wassen en strijken alsnog als 

indicatie mogelijk te maken indien 

maatwerk dit wenselijk maakt. 

3. Het product thuisondersteuning bij te 

stellen naar inhoud en tarief van HH2. 

4. Het college onderzoek te laten doen naar 

de arbeidsvoorwaarden van thuishulpen, de 

resultaten daarvan aan de raad voor te 

leggen, om daarover in 2014 discussie te 

kunnen voeren.  

5. Het college te vragen zorgvuldig te 

communiceren met inwoners en cliënten 

over veranderingen in de hulp bij het 

huishouden. 

6. In de contractvoorwaarden op te nemen 

dat bestaande en nieuwe aanbieders het 

personeel in dienst houden of overnemen 

met dezelfde rechten, conform het 

Amendement (1) CDA (aangenomen) om overname 

personeel op te nemen als contractvoorwaarde.  

 

Stemverklaring 

VVD: neemt de strekking van het amendement over; 

de fractie heeft al gezegd dat overname van personeel 

een van de criteria is voor aanbesteding maar zij heeft 

twijfels over de juridische en financiële kaders. 

De fractie kan die niet voldoende overzien gezien de 

toevoeging die er in zit conform het integraal in de 

inkoopovereenkomsten op te nemen artikel 12.3 van 

de CDA VVT. De fractie vindt het belangrijk dat er 

aanbestedingsvrijheid is en stemt daarom niet in met 

het amendement.  

 

Amendement (2) CDA (aangenomen) om wassen en 

strijken als algemene voorziening te beschouwen.  

 

Stemverklaring:  

PvB: het ligt ingewikkeld want aangezien dit 

amendement niet zo ver strekt als dat van de SP zal 

de fractie toch voor stemmen, ook al is zij tegen het 

voorstel.  

 

 

Amendement (3) SP (verworpen) om de inkoop van 

huishoudelijke hulp met een jaar te verlengen en 2014 

te gebruiken voor het vinden van een structurele 

oplossing.  

 

Amendement 1 

Voor: PvdA, 

CDA, 

GroenLinks, 

D66, SP, SGP-

CU, PLOD, PvB  

Tegen: VVD, Uw 

Belang 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 2 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SGP-CU,  

PLOD, PvB, Uw 

Belang 

Tegen: SP 

 

 

Amendement 3 

Voor: SP, 

GroenLinks, PvB 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 
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integraal in de inkoopovereenkomsten op 

te nemen artikel 12.3 van de CAO VVT. 

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel  

 

 

 

 

 

 

 

Motie SP (verworpen) over de kaders voor inkoop 

huishoudelijke hulp.  

 

 

 

 

D66, SGP-CU, 

PLOD, Uw 

Belang 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SGP-CU, 

Uw Belang en 

PLOD.  

Tegen: SP en PvB 

 

Voor: SP, PvB  

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SGP-CU, 

Uw Belang, 

PLOD 

6.1 Vaststellen 

komgrens A18 

Bedrijvenpark 

Het A18 Bedrijvenpark aan te wijzen als 

bebouwde kom Wehl en de grenzen vast te 

stellen volgens de bij dit besluit behorende 

tekening. 

In de procedure tot het vaststellen van de 

komgrens direct over te gaan tot het 

definitieve besluit, waarbij belanghebbenden 

alleen een bezwaarschrift in kunnen dienen. 

 

 

 Akkoord bij 

hamerslag.  
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6.2 Gemeentelijke 

bekostiging lokale 

publieke media-

instelling in 

Doetinchem 

1. a. Over te gaan tot bekostiging van de 

 lokale publieke media- instelling in de 

 gemeente Doetinchem voor de periode 

 2011 t/m 2013. 

b. Deze uitgave ten laste te brengen van de 

 algemene reserve (65e wijziging 

 gemeentebegroting 2013). 

c. Subsidie toe te kennen nadat is voldaan 

aan de voorwaarden uit de 

subsidieverordening. 

2. Omvang en dekking van de verplichting 

voortvloeiend uit de Mediawet voor 2014 

en verder te betrekken bij de begrotings-

behandeling 2014. Akkoord bij hamerslag. 

PvB: wegens betrokkenheid onthoudt mevrouw 

Putman zich van stemming. 

Akkoord bij 

hamerslag. 

6.3 Actualisatie 

detailhandelsbeleid 

2013 

De actualisatie detailhandelsbeleid 2013 vast te 

stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag. 

6.4 Verordening op de 

raadscommissie 

beeldvormende raad 

De Verordening op de raadscommissie 

beeldvormende raad 2013 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag. 

7. Ingekomen brieven De antwoorden op brieven 1 en 2 komen ter 

inzage.  

 

De brief van de Commissaris van de Koning inzake de 

benoeming van de heer drs. H.J. Kaiser tot 

burgemeester van Arnhem en eervol ontslag als 

burgemeester van Doetinchem neemt de raad voor 

kennisgeving aan.  

Akkoord bij 

hamerslag.  

8. Afscheid van raads-

lid D.C. Kuipers 

 

 

 Initiatiefvoorstel Groene schoolpleinen: verzoek dit te 

agenderen voor een beeldvormende raad.   
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9. Afscheid van de 

raad van burge-

meester Kaiser 

   

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 5 september 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


