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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda gewijzigd vast te stellen; 

agendapunt 6 vervalt. 

  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

27 maart 2013 

De besluitenlijst is ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  GroenLinks over bomenkap A18 Bedrijvenpark. 

Toezegging: voor de zomer ontvangt de raad een 

inventarisatie welke bomen na de zomer gekapt gaan 

worden en welke (nog) niet, in het kader van in gebruik 

nemen van het gebied. 

 

D66 over schaliegasvrije gemeente. 

Toezegging: het college legt een notitie aan de raad 

voor op basis van het onderzoeksrapport. 

 

PvdA over verdubbeling Europaweg. 

 

4. Oprichting Naoberfonds 

(voorheen cWc) 

1. Als doel voor het op te richten 

Naoberfonds vast te stellen dat het 

subsidies geeft om mensen, 

organisaties en/of bedrijven in staat 

te stellen initiatieven met nut voor de 

Doetinchemse samenleving op te 

pakken en los van de gemeente te 

organiseren en uit te voeren. 

 

 Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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2. Het college opdracht te geven: 

- het Naoberfonds op te richten; 

- het beheer van het Naober-

fonds neer te leggen bij stichting 

de Doetinchemse Uitdaging. 

3. Vanaf de begroting 2014 jaarlijks 

minimaal € 100.000 beschikbaar te 

stellen voor het Naoberfonds en het 

college te vragen dekking van dit 

bedrag in principe te vinden in de 

oorspronkelijke € 500.000 voor het 

cWc, met de mogelijkheid van 

eventuele dekking in andere 

budgetten. 

4. Het college te verzoeken halverwege 

het jaar 2015 het Naoberfonds te 

evalueren en de resultaten van de 

evaluatie te betrekken bij het 

opstellen van de begroting 2016. 

5. De raadswerkgroep, onder 

dankzegging, op te heffen. 

5. Startnotitie kaderstelling 

voor locaties Wonen in de 

marge 

1. De Startnotitie kaderstelling voor 

locaties Wonen in de marge als 

richtinggevend document vast te 

stellen. 

2. Het college op te dragen de raad 

voorafgaand aan een definitief besluit 

kennis te laten nemen van het proces 

en de inhoud van het participatie-

Ordevoorstel (verworpen) om raadsvoorstel niet 

besluitvormend te behandelen. 

 

Stemverklaringen ordevoorstel: 

PvdA: zij steunt het ordevoorstel niet omdat zij het 

heel belangrijk vindt de vaart er in te houden en er 

voldoende communicatie is geweest. 

SGP-ChristenUnie: de fractie handhaaft haar 

Voor: SP, D66, 

SGP-CU, PvB, 

PLOD 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks 
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traject. 

3. Het college op te dragen de raad 

voorafgaand aan een definitief besluit 

kennis te laten nemen van de 

gekozen locatie of locaties en te laten 

controleren of deze voldoen aan de 

gestelde criteria. 

4. Dit aan het presidium voor te leggen 

voor agendering in een 

raadsvergadering. 

ordevoorstel; dat is juist niet om vertraging te hebben, 

zoals de fractie in haar tweede termijn uitdrukkelijk 

heeft gezegd. Het tijdpad blijft exact hetzelfde 

gehandhaafd zoals het is in het voorstel van het college. 

Het zet er een nieuw spoor naast om het 

beeldvormend met de wensen en bedenkingen die 

vanavond vanuit de raad zijn gesteld, opnieuw 

kaderstellend te bespreken. 

PLOD: zij steunt het ordevoorstel omdat het 

inderdaad voor het tijdpad niet uit zal maken en al 

helemaal niet als daarna het amendement van het CDA 

wordt aangenomen. 

 

Amendement  (aangenomen) CDA om aan het dictum 

drie beslispunten toe te voegen. 

(vervangt voorstel) 

 

Stemverklaringen amendement: 

GroenLinks: zij steunt het amendement niet omdat het 

geen meerwaarde toevoegt en er vorige keer al een 

besluit is genomen. 

PvdA: zij ziet het amendement als ondersteuning van 

een eerder gedane toezegging en zal het amendement 

steunen. 

PLOD: zij steunt het amendement niet omdat zij vindt 

dat in de startnotitie, ondanks deze discussie, te weinig 

garanties zitten voor een zorgvuldige behandeling in de 

toekomst. 

PvB: zij steunt het amendement omdat het de strekking 

heeft van een motie die zij van plan was in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

SP, SGP-CU, 

PvB. 

Tegen: 

GroenLinks, 

D66, PLOD 
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SGP-ChristenUnie: zij steunt het amendement vooral 

ook omdat het ordevoorstel het niet gehaald heeft, om 

daarmee kaderstellend alsnog betrokken te blijven. 

D66: zij steunt het amendement niet omdat het 

eigenlijk overbodig is. 

 

Toezeggingen: 

Het college legt de locatiekeuze in september aan de 

raad voor. 

Voor de locaties die ingebracht gaan worden, maakt 

het college een analyse. 

6. Verkenning gezamenlijke 

uitvoering Participatiewet 

Ingetrokken   

7. Uitvoeringsprogramma 

mobiliteitsplan 2013 

1. Het uitvoeringsprogramma 

mobiliteitsplan 2013 en de evaluatie 

van 2012 vast te stellen. 

2. De geactualiseerde shortlist 

verkeersmaatregelen tot en met 2014 

vast te stellen. 

3. De longlist verkeersmaatregelen vast 

te stellen. 

4. De financiële mee- en tegenvallers in 

de shortlist van het mobiliteitsplan te 

verrekenen via een bestemmings-

reserve (egalisatiereserve). Bij de 

begroting 2014 stelt het college de 

raad voor om deze reserve shortlist 

mobiliteitsplan in te stellen, inclusief 

de spelregels die daarvoor gelden. 

Amendement  (verworpen) SP om financiële mee- en 

tegenvallers te verrekenen via de algemene reserve 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: 

GroenLinks, 

SP, D66, SGP-

CU, PvB, 

PLOD. 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

SGP-CU, PvB, 

PLOD 

Tegen: 

GroenLinks, 

SP, D66. 
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Toezeggingen: 

Het college biedt in juli de notitie verkeersregel-

installaties aan. 

College komt vóór 2014 met een nieuw 

uitvoeringsplan. 

8. Rapportage Taskforce 

bouwprojecten maart 

2013 

1. In te stemmen met de voorgestelde 

beheersmaatregelen en het 

voorgestelde risicomanagement. 

De financiële gevolgen daarvan 

bespreken bij de behandeling van de 

grondexploitaties. 

2. Het college opdracht te geven ten 

aanzien van de besprekingen met 

TBVO, Wam/Van Duren en 

Jansen/De Jong in project Heelweg de 

in de taskforcerapportage 

uitgewerkte strategie te hanteren. 

3. Voor woningsplitsing van 

monumentale en cultuurhistorisch 

waardevolle panden in het buiten-

gebied geldt dat de mogelijkheid 

hiertoe via een regeling in het 

bestemmingsplan buitengebied wordt 

opgenomen. 

4. Het college op te dragen geen 

medewerking te verlenen aan de 

toevoeging van woningen in het kader 

van vrijkomende agrarische 

bebouwing (VAB)-initiatieven, 

Amendement (verworpen) D66 om de rapportage 

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Voor: 

GroenLinks, 

SP, D66. 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

SGP-CU, PvB 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

SGP-CU, PvB. 

Tegen: SP, 

D66 
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initiatieven voor landgoederen of 

anderszins. Bij eventuele knelpunten 

kan het college van deze algemene 

richtlijn afwijken. 

5. Het college opdracht te geven te 

onderzoeken op welke wijze 

flexibiliteit kan worden ingebouwd in 

de bestemmingsplannen voor de 

projecten Iseldoks, Lookwartier, 

Vijverberg-Zuid en Heideslag om zo 

goed mogelijk te kunnen inspelen op 

behoefte aan woningbouw in deze 

projecten. 

9.1 Vitale Achterhoek; 

sportvisie voor de 

Achterhoek 

Het Sportkader Vitale Achterhoek vast 

te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.2  Beschikbaar stellen budget 

voor planschadevergoeding 

Een budget van € 156.000,- beschikbaar 

te stellen ten laste van de algemene 

reserve voor een planschadevergoeding 

in verband met het bestemmingsplan 

Hamburgerbroek 2000, fase 2 (53e 

wijziging gemeentebegroting 2013). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.3  Beschikbaar stellen 

krediet voor aankoop 

kavel op bedrijventerrein 

Wijnbergen 

Een krediet ter grootte van € 354.510 

(exclusief btw) beschikbaar te stellen in 

verband met de aankoop van kavel 34 op 

het bedrijventerrein Wijnbergen (54e 

wijziging gemeentebegroting 2013). 

 Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

SP, SGP-CU, 

PvB. 

Tegen: D66 
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9.4 Archeologie met beleid: 

afwegingskader voor 

archeologiebeleid in de 

regio Achterhoek 

1. De publicatie Archeologie met beleid: 

afwegingskader voor 

archeologiebeleid in de Regio 

Achterhoek vast te stellen. 

2. Het onderdeel ‘ondergrenzen’ in de 

archeologische beleidskaart te 

wijzigen, waarbij de volgende 

oppervlakten gelden:  

- terreinen op de Archeologische 

Monumenten Kaart: 50 m2; 

- historische stads- of dorpskernen: 

50 m2; 

- hoge verwachting: 250 m2; 

- middelmatige verwachting: 

1000 m2; 

- lage verwachting: 5000 m2. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.5 MER bestemmingsplan 

Buitengebied 2012 

1. In het bestemmingsplan Buiten- 

gebied - 2012 aan de wijzigings-

bevoegdheid voor het veranderen van 

de vorm of het vergroten van een 

agrarisch bouwvlak de eis toe te 

voegen dat aangetoond moet worden 

dat er na de wijziging geen toename 

van stikstofdepositie is op de 

kwetsbare natuurgebieden. 

2. Aan het bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012 een wijzigings-

bevoegdheid toe te voegen die over 

twee jaar na vaststelling van het 

Amendement  (verworpen) GroenLinks en D66 

uitgesplitst naar 4 dictumpunten 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Voor: 

GroenLinks, 

SP, D66. 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

SGP-CU, PvB. 

 

Akkoord bij 

hamerslag 
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bestemmingsplan ervoor zorgt dat 

het voor agrarische bedrijven niet 

meer mogelijk is om de 

bedrijfsvoering te veranderen naar 

intensieve veehouderij. 

10. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1, 2 en 8 komen ter 

inzage. 

 

Het college stelt een raadsmededeling op inzake de 

acties voortvloeiend uit brief 5. 

 

Het college komt bij op brief 7 terug bij de uitvoering 

van de motie over de bestuurlijke fusie Oude 

IJsselstreek - Doetinchem (juni) 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 30 mei 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


