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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming
1. Opening en 

vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. D66 verzoekt de beantwoording van haar 

artikel 36-vragen over alcoholcontroles tijdens 
het Stadsfeest, te agenderen voor een 
beeldvormende raad.
Dit verzoek wordt voorgelegd aan het 
presidium.

2. Afscheid van 
raadslid H.M.M. 
Bosman

3. Toelating en 
installatie S. ter 
Heijne-Knuever

4. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
van 5 september 
2013

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vragenhalfuur De fracties van PvdA en GroenLinks stellen 
vragen over de aanbesteding van de 
schoonmaak van de gemeentelijke sporthallen.

6. Jaarrekening 2012 
NV Amphion en 
budgetovereenkomst 
2014-2017

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2012 NV 
Cultureel Centrum Amphion.

2. NV Amphion toestemming te verlenen het 
positief resultaat over 2012 van € 32.587 toe te 
voegen aan haar algemene reserve.

3. Kennis te nemen van de brief van 24 mei 2013 
inzake de risicoreserve van NV Amphion.

Toezegging
De wethouder zegt toe de raad in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze in te 
dienen op de budgetovereenkomst met 
Amphion.

Het voorstel is 
zonder 
stemming 
aanvaard. SGP-
CU is tegen.

1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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4. Ten laste van de algemene reserve van de 
gemeente Doetinchem € 124.413 (€ 157.000 - 
€ 32.587) toe te voegen aan de risicoreserve van 
NV Amphion (78e wijziging gemeentebegroting 
2013).

5. Een vierjarige budgetovereenkomst af te sluiten 
met NV Amphion voor de periode 2014-2017 en 
het college opdracht te geven een en ander verder 
uit te voeren.

7. Actualisatie Nota 
fonds bovenwijkse 
voorzieningen 2013-
2014

1. De Nota fonds bovenwijkse voorzieningen 2013-
2014 vast te stellen.

2. Het tekort op het fonds bovenwijkse 
voorzieningen 2013-2014 te betrekken bij de 
begroting 2014-2017.

3. De nut en noodzaak van het hebben van het fonds 
bovenwijkse voorziening te analyseren, dit op te 
nemen in de dynamische jaarplanning en de 
uitkomsten hiervan opnieuw ter bespreking 
voorleggen aan de raad.

Amendement SGP-ChristenUnie (aangenomen
)  om dictumpunt over nut en noodzaak fonds 
bovenwijks toe te voegen.

Amendement :
zonder 
stemming 
aanvaard.

Gewijzigd 
voorstel: zonder 
stemming 
aanvaard.

8. Vaststellen 
grondexploitaties 
2013

1. De grondexploitaties 2013 vast te stellen, met 
uitzondering van de onderdelen die betrekking 
hebben op het A18 Bedrijvenpark.

2. Een aanvullend krediet van in totaal 
€ 10.071.430,-  te verlenen voor grondexploitaties 
(80e wijziging gemeentebegroting 2013).

Motie SGP-ChristenUnie (aangehouden) over 
afwaardering noordelijk deel A18 
Bedrijvenpark.

Ordevoorstel CDA (aangenomen) om 
behandeling grondexploitatie A18 
Bedrijvenpark een maand uit te stellen.

Toezeggingen

Ordevoorstel/ 
wijziging 
beslispunt 1: 
zonder 
stemming 
aanvaard. 
Uw Belang is 
tegen.

Gewijzigd 
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 Het college informeert de raad over de 
overleggen van de stuurgroep sinds het 
amendement van 30-5-2013. 

 Het college gaat in gesprek met de andere 
drie college’s over een gedeelde risico-
analyse van het A18 Bedrijvenpark en 
bespreekt met hen verschillende scenario’s 
om met de risico’s om te gaan. De motie 
van de SGP-CU wordt daarbij betrokken.

 Het college informeert de raad op 
31 oktober over de stand van zaken van het 
overleg.

voorstel: zonder 
stemming 
aanvaard. 
Uw Belang is 
tegen.

9. Vaststellen 
Structuurvisie 
Doetinchem 2035

1. De Structuurvisie Doetinchem 2035 vast te 
stellen, rekening houdend met de inspraakreacties 
en de beantwoording daarvan. 

2. Over te gaan tot actualisatie van de structuurvisie 
met een interval van uiterlijk vier jaar, te 
beginnen in 2017.

3. Waar mogelijk herijken van budgetten en/of op 
andere wijze ruimte maken in de begrotingen van 
de komende jaren om tot uitvoering te kunnen 
komen van de structuurvisie. 

Stemverklaring
Uw Belang benadrukt dat het eerste beslispunt, 
vaststellen, voor de fractie ook echt vaststellen 
betekent en niet goedkeuren. De punten 2 en 3 
neemt zij voor kennisgeving aan.

Voorstel: zonder 
stemming 
aanvaard.

10. Stedenbouwkundig 
plan Iseldoks fase 2 
met beeldkwaliteit-
plan

1. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan 
(SP) Iseldoks fase 2.

2. Hoofdstuk 5 van het SP vast te stellen als 
beeldkwaliteitplan.

Stemverklaringen
SP heeft het project Iseldoks vanaf het begin 
niet gesteund en stemt daarom vanavond tegen 
het plan. 

GroenLinks heeft het plan vanaf het begin 
evenmin gesteund en zal het vanavond ook niet 
steunen. 
De fractie van Uw Belang sluit zich aan bij de 

Voorstel: zonder 
stemming 
aanvaard. SP en 
GroenLinks zijn 
tegen.
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vorige sprekers. Bij beslispunt 1 staat kennis 
nemen: daar is niets mis mee, daar kun je je 
geen buil aan vallen. Beslispunt 2 neemt de 
fractie voor kennisgeving aan. 

11.1 Bestemmingsplan 
Wehl 2008 - 
Didamseweg 30

1. Het bestemmingsplan Wehl 2008 - Didamseweg 
30 vast te stellen, een en ander overeenkomstig 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 
in het GML bestand 
NL.IMRO.0222.NL.IMRO.0222.R50H223A-
0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 
versie 10-06-2013 en de kadastrale kaart, versie 
10-06-2013.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Akkoord bij 
hamerslag

11.2 Bestemmingsplan 
Verheulsweide 
revitalisering 
4 percelen - 2012

1. De Nota van wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Verheulsweide 

revitalisering 4 percelen - 2012 gewijzigd vast te 
stellen, een en ander overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML bestand NL.IMRO.0222.R04B104A-
0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 
versie 06-06-2012 en de kadastrale kaart, versie
06-06-2012.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Stemverklaringen
GroenLinks constateert dat de raad bij dit 
voorstel alle voornemens van de, net 
vastgestelde, structuurvisie overboord gooit. 
Dit voorstel gaat toch over beton en niet over 
behoud van natuur en groen. De fractie vindt 
het geen opknappen maar afknappen voor 
bedrijventerrein Verheulsweide en 
Bedrijvenpark A18. Een bedrijventerrein dat 
voor geen vierkante meter loopt en er perse 
moest komen omdat er geen plek zou zijn op 
andere bedrijventerreinen. En maakt het 
college vier percelen erbij. Daarom stemt de 
fractie tegen dit voorstel.  

Akkoord bij 
hamerslag. 
GroenLinks is 
tegen.

11.3 Jaarrekening 2012 
van Stichting 
IJsselgraaf

De jaarrekening 2012 van Stichting IJsselgraaf voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Akkoord bij 
hamerslag
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11.4 Basistarieven hulp 
bij het huishouden

De basistarieven hulp bij het huishouden vast te 
stellen op:
- € 18,28 voor HH1(‘huishoudelijke hulp’ in 

Doetinchem): schoonmaken.
- € 23,08 voor HH2 (‘thuisondersteuning’ in 

Doetinchem): schoonmaken + regie/organisatie 
van het huishouden.

Stemverklaringen
SP stemt tegen het voorstel. Het is geen reëel 
basistarief zoals de wet dit heeft voorgesteld. 
Het is een van de laagste tarieven als je het 
vergelijkt met andere gemeenten. Aangezien 
Doetinchem zich graag profileert als sociale 
gemeente had de fractie  hier meer van 
verwacht. 

Akkoord bij 
hamerslag. 
SP is tegen.

11.5 Samenwerking met 
KWP op Intermeco

1. In te stemmen met de Samenwerkings-
overeenkomst Intermeco tussen Kondor Wessels 
Projecten (KWP) BV en de gemeente.

2. De juridische afwikkeling van de verkoop van de 
appartementsrechten aan de diverse afnemers van 
onderdelen van het gebouw aan het college te 
laten.

3. Een krediet van € 1.100.000,- te verlenen voor de 
gemeentelijke inbreng in het eigen vermogen van 
de Gemeenschappelijke exploitatie-maatschappij 
(GEM), ten laste van de grondexploitatie 
Iseldoks.

4. Te besluiten tot borgstelling tot een maximum 
van € 8.500.000,- richting Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) voor de financiering die de 
GEM aantrekt en de verdere afwikkeling van de 
akte van borgtocht c.a. aan het college te laten.

5. Een krediet van € 5.135.325,- inclusief btw te 
verlenen voor de aankoop van het onderdeel 
zorgwoningen.

6. Hiertoe de 79e wijziging gemeentebegroting 2013 
vast te stellen.

Stemverklaringen
SP stemt tegen het voorstel. Vanaf het begin 
had de fractie grote twijfels bij dit plan omdat 
de risico’s te groot zijn en de alternatieven 
onvoldoende onderzocht en besproken zijn. De 
raad gaat te gemakkelijk mee in het voorstel 
zonder de GEM kritisch tegen het licht te 
houden. De fractie vraagt nogmaals aan de 
raad om alternatieven kritisch te onderzoeken, 
mede met het rapport van de rekenkamer in het 
achterhoofd waarin staat kritisch naar de GEM 
te kijken. 
Uw Belang is verbaasd om zo’n financieel 
vraagstuk als hamerstuk af te doen. Maar dat is 
in meerderheid besloten. De fractie stemt tegen 
dit voorstel. 
GroenLinks verklaart dat hier hetzelfde geldt 
als bij het stedenbouwkundig plan voor 
Iseldoks, daarom stemt de fractie tegen de 
samenwerking met KWP. 

Akkoord bij 
hamerslag. 
GroenLinks, SP 
en Uw Belang 
zijn tegen.

12. Ingekomen brieven Het antwoord op brief 1 komt ter inzage.
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 7 november 2013,

griffier                                 voorzitter


