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Onderwerp Besluit Toezeggingen/ 

bijzonderheden 1 

Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Wethouder Kroon deelt mee dat woensdag 19 juni 2013 de zitting bij 

rechtbank Den Bosch m.b.t. het dossier Oudehuys (FOB Invest) 

plaatsvond. De uitspraak is in het voordeel van de gemeente Doetinchem. 

De wethouder stuurt een schriftelijke verklaring naar de gemeenteraad.  

  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

30 mei 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.    

3. Vragenhalfuur   SP over een 

investeringsfonds 

sociale woning-

bouw.  

CDA over overlast 

door loketverkoop 

bij een broodjes-

zaak in de Water-

straat. 

 

4. Bestemmingsplan Vulcanus - 

2013 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Vulcanus - 2013 gewijzigd vast te stellen en 

beperken tot de noodzakelijke reparatie (scenario 2), een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.NLIMRO.0222.R44B06A-0001, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 

versie 14-02-2013 en de kadastrale kaart, versie 14-02-2013. 

 Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

4. In september 2013 te starten met het overleg tussen Vulcanus en de 

omwonenden over de uitbreidingsplannen. 

5. Vierde wijziging Algemene 

plaatselijke verordening 

(invoering nieuwe Drank- en 

Horecawet) 

1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2009 te 

wijzigen door het invoeren van bepalingen over paracommercie en om 

overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 

2. Hiertoe de 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente 

Doetinchem 2009 vast te stellen, waarbij voor paracommerciële 

rechtspersonen alleen verenigingsgebonden activiteiten zijn toegestaan 

en dus geen reguliere horeca-activiteiten zoals bruiloften, partijen en 

personeelsfeesten. 

Amendement 

(aangenomen) CDA 

om het dictum te 

wijzigen (vervangt 

het voorstel).  

 

 

Stemverklaringen 

Raadslid Kuipers 

verklaart dat dit 

onderwerp met 

alcohol te maken 

heeft en daarom 

stemt hij principieel 

tegen.  

 

De fractie van Uw 

Belang was voor 

het voorstel van 

het college, de 

argumenten van de 

portefeuillehouder 

in de eerste termijn 

waren steek-

houdend. Hij maakt 

nu echter een 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

SP, D66 en 

PvB.  

Tegen: 

GroenLinks, 

SGP-CU, 

PLOD en 

Uw Belang.  
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ommezwaai en 

accepteert het 

amendement. 

Uw Belang stemt 

daarom tegen het 

amendement en 

tegen het voorstel.  

6. Toekomst project Iseldoks 1. In te stemmen met het doorgaan van het Iseldoks onder voorbehoud 

van de overeenkomst met KWP over Intermeco. 

2. In te stemmen met een verruiming van het mandaat van de GEM. Naast 

de ontwikkeling van 33 woningen, 32 zorgeenheden en 111 parkeer-

plaatsen (uiteindelijk af te nemen door de gemeente), ook de 

ontwikkeling van 800 m2 commerciële ruimte en 275 m2 winkelruimte 

(beide laatste uiteindelijk af te nemen door KWP). 

3. De grondexploitatie Iseldoks van 12 mei 2013 met een tekort van 

€ 5.206.191 vast te stellen, waarbij het tekort in de dekking van Iseldoks 

bij doorgaan is opgenomen. 

4. Beschikbaar stellen van de aanvullende dekkingsmiddelen uit andere 

projecten: € 1 mln. GIOS-gelden uit Vijverberg-Zuid; projectreservering 

€1,6 mln., € 1 mln. uit project Vitaal Stadscentrum (ten koste van 

stadsstrand en verlaging ambitie herinrichting openbare ruimte) en 

€ 0,5 mln. uit mobiliteitsagenda, ten behoeve van de gebieds-

ontwikkeling Iseldoks. 

5. Het college van Doetinchem op te dragen:  

- actief ruimte te bieden aan particuliere ontwikkelaars in het project 

Iseldoks;  

- op korte termijn de overeenkomsten met Sensire en Sité af te 

ronden met als doelstelling financiële beheersing van de risico’s en 

het verkrijgen van een goede afzetpositie zodat een belegger 

Amendement 

(aangenomen) VVD 

om een beslispunt 

aan het dictum toe 

te voegen. 

 

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-

CU, PLOD, 

PvB. 

Tegen: 

GroenLinks, 

SP en Uw 

Belang. 

 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-

CU, PLOD, 

PvB. 

Tegen: 

GroenLinks, 

SP en Uw 

Belang. 
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gevonden kan worden om o.a. deze woningen af te nemen;  

- actief te zoeken naar beleggers, geïnteresseerden en 

projectontwikkelaars voor de woningen op het gehele project 

Iseldoks en de raad hier over uiterlijk één jaar over te informeren.  

7. Vaststellen jaarstukken 2012 1. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen 2012 van de 

accountant.  

2. Ermee in te stemmen dat het college de bevindingen uit dat rapport 

verwerkt in het controlplan 2013 en in de overige documenten van de 

p&c cyclus. 

3. De jaarstukken 2012 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 

a. tot het bestemmen van € 0,2 miljoen voor activiteiten in de 

begroting 2013; 

b. het nettoresultaat op de reguliere begroting van € 1,5 miljoen toe te 

voegen aan de algemene reserve; 

c. het resultaat 2012 op de grondexploitatie ad € 6,4 miljoen te 

onttrekken aan de reserve taskforce grondexploitatie en ad € 2,1 

miljoen te onttrekken aan de algemene reserve grondexploitatie; 

d. onverkort aan het cascademodel te blijven voldoen en daarom de 

onderdekking van de reserve grondexploitatie bij de jaarstukken 

2012 (wel) aan te vullen uit de algemene reserve en de jaarstukken 

2012 hier op aan te passen. 

4. Hiertoe de 62e wijziging gemeentebegroting 2013 vast te stellen. 

Amendement 

(aangenomen) SGP-

CU om het dictum 

aan te passen 

inzake de 

begrotingsdiscipline.  

 

 

 

 

Amendement 

(aangenomen) SGP-

CU om het dictum 

aan te passen 

inzake het 

Cascademodel.  

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel 

 

 

 

 

Voor: CDA, 

VVD, 

GroenLinks, 

SGP-CU, 

PLOD, PVB 

Tegen: 

PvdA, SP, 

D66, Uw 

Belang 

 

Voor: CDA, 

VVD, 

GroenLinks, 

SP, SGP-

CU, PLOD, 

PvB 

Tegen: 

PvdA, D66, 

Uw Belang 

  

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SGP-

CU, PLOD, 
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Stemverklaringen: 

De SP pleit voor 

een takendiscussie 

op korte termijn en 

steunt het daarom 

amendement niet.  

Uw Belang stemt in 

met punt 1 en punt 

3 van het voorstel 

vanaf de jaarstukken 

2012 vaststellen, 

punt. 

PvB.  

Tegen: SP 

en Uw 

Belang.  

8. Evaluatie (intern) 

functioneren presidium en 

voorstel agendavormende 

functie presidium 

1. Het Verslag evaluatie (intern) functioneren presidium 2013 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. Te concluderen dat de fractievoorzitters over het algemeen het 

functioneren van het presidium als positief ervaren. 

3. Het presidium toetst de aan haar voorgelegde raadsvoorstellen op de 

door de raad gestelde toetsingskaders en neemt daarbij de rol van 

poortwachter op zich.  

Amendement 

(aangenomen) D66 

en SGP-CU om het 

dictum aan te 

passen. 

 

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel 

Voor: CDA, 

VVD, 

GroenLinks, 

SP, D66, 

SGP-CU, 

PLOD, PvB 

Tegen: 

PvdA, Uw 

Belang 

 

Unaniem 
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9.1 Bestemmingsplan Oosseld en 

Wijnbergen - 2013 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013 gewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R20B001A-

0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 06-07-2012 en de kadastrale kaart, versie 

06-07-2012. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag  

9.2 Beheersverordening 

Vijverberg, Rekhemseweg, De 

Hoop, Sportpark Zuid - 2013 

De beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark 

Zuid - 2013 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.3 Beheersverordening 

Bedrijventerreinen 

Wijnbergen, De Huet, 

Keppelseweg en 

Hamburgerbroek - 2013 

De beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, 

Keppelseweg en Hamburgerbroek vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.4 Begrotingen 2013 en 2014 

Omgevingsdienst Achterhoek 

(ODA) 

1. Niet in te stemmen met de begroting 2013 van de Omgevingsdienst 

Achterhoek (ODA) voor de periode 1 april 2013 t/m 31 december 

2013 en de begroting 2014 van de ODA. 

2. De ODA mee te geven het verschil tussen de kosten van de 

ondersteunende diensten in het bedrijfsplan en die in de 

ontwerpbegrotingen (circa 50%) als taakstellende bezuiniging op te 

nemen. 

3. De ODA te informeren overeenkomstig de conceptbrief. 

GroenLinks wil een 

informatieve 

raadsbijeenkomst 

over de invloed van 

de ODA. Dit 

verzoek komt op 

de eerstvolgende 

agenda van het 

presidium.  

Akkoord bij 

hamerslag 

9.5 Programmabegroting 2014 

GGD Noord- en Oost-

Gelderland 

Als zienswijze naar voren te brengen: Instemmen met de 

programmabegroting 2014 GGD NOG en het bestuur van de GGD 

daarvan in kennis stellen conform de conceptzienswijze. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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9.6 Programmabegroting en 

financiële begroting 2014-

2017 Regio Achterhoek 

Vast te stellen als zienswijze dat de gemeenteraad van Doetinchem geen 

bijzonderheden heeft geconstateerd in de programmabegroting en 

financiële begroting 2014-2017 van de Regio Achterhoek. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.7 Begroting 2014 

Veiligheidsregio Noord- en 

Oost-Gelderland 

1. De begroting 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

(VNOG) voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Als zienswijze bij deze begroting vast te stellen het verzoek aan de 

VNOG om uit te gaan van indexering met 1,75% in plaats van met 2,5% 

voor het geharmoniseerde deel van de begroting 2014. 

3. De VNOG hierover informeren overeenkomstig de conceptbrief. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.8 Jaarrekening 2012 en 

begroting 2014 

gemeenschappelijke regeling 

IJsselgraaf 

Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de 

gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.9 Jaarrekening 2012 en 

Begroting 2014 

Erfgoedcentrum Achterhoek 

en Liemers 

1. In te stemmen met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 van het 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). 

2. In te stemmen met de Begroting 2014 van het ECAL. 

3. Als zienswijze vast te stellen dat er geen opmerkingen worden ingediend 

bij het dagelijks bestuur van het ECAL.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.10 Tweede wijziging 

Gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek 

en Liemers 2011 

De tweede wijziging van de Gemeenschappelijk regeling Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.11 Omgaan met geheime 

informatie 

1. De Doetinchemse essenties vast te stellen. 

2. Het college opdracht te geven uiterlijk in september 2013 een 

werkwijze voor geheime stukken vast te stellen. 

GroenLinks pleit 

ervoor dat de niet-

openbare besluiten-

lijst van het college 

beschikbaar komt 

voor alle raads-

leden. 

Akkoord bij 

hamerslag 
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De burgemeester 

komt hier op terug.  

10. Ingekomen brieven De antwoorden op brieven 1, 2 en 3 komen ter inzage.    

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 18 juli 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


