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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

28 februari en 7 maart 2013 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  D66 over coffeeshops.   

4. Analysedocument 

Transformatie Jeugdzorg 

Achterhoek 

1. De hoofdstukken 1 t/m 7 van het 

Analysedocument Transformatie Jeugdzorg 

Achterhoek voor kennisgeving aan te 

nemen. 

2. Hoofdstuk 8 van het Analysedocument vast 

te stellen. 

A1amendement (aangenomen) SP over 

budgetneutraliteit van de transformatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 1 Motie (aangehouden tot september) 

GroenLinks over uitvoeringsorganisatie(s) 

jeugdzorg en werkgeverschap. 

 

Toezegging 

In september legt het college een verdere 

uitwerking voor aan de raad o.a. over diverse 

sturingsmodellen, werkgeverschap e.d. 

A1 

Voor: PvdA, 

GroenLinks, 

D66, SP, PvB 

Tegen: CDA, 

VVD, PLOD, 

SGP-CU, Uw 

Belang 

 

Voorstel: 

Unaniem  

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5.1 Beschikbaar stellen krediet 

voor huisvesting van 

De Isselborgh 

1. Een krediet van € 3.350.000 beschikbaar te 

stellen voor de huisvesting van 

De Isselborgh (47e wijziging 

gemeentebegroting 2013). 

2. De lasten te dekken uit: 

a. de reeds beschikbaar gestelde middelen 

uit de begroting 2010; 

b. de beschikbaar gestelde middelen 

opgenomen in de begroting 2013, 

onderdeel investeringsagenda. 

Stemverklaring  

PvB: zij stemt tegen het voorstel gezien de 

terugloop van het aantal kinderen en scholen 

in de regio die vrijkomen. 

Tegen: PvB, Uw 

belang 

Voor: overige 

fracties 

 

5.2 Evaluatie pilot sociaal-

economische afspraken 

1. De evaluatie pilot sociaal-economische 

afspraken vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van de doorontwikkeling 

van de pilot. 

 Unaniem  

5.3 Tweede tranche programma 

Stad & Regio 

Akkoord te gaan om Iseldoks voor te dragen 

als project voor de tweede tranche programma 

Stad & Regio. 

 Unaniem 

5.4 Vaststellen 

Subsidieverordening 

De Achterhoek Bespaart 

2013-2014 

1. De op 24 mei 2012 vastgestelde 

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 

2011-2012 in te trekken. 

2. De Subsidieverordening Achterhoek 

Bespaart 2013-2014 vast te stellen en de 

provinciale subsidie van € 25.000,- en 

€ 300.000,- als krediet hiervoor 

beschikbaar te stellen (48e wijziging 

gemeentebegroting 2013). 

 Unaniem 

5.5 Vaststellen 

Brandbeveiligingsverordening 

2013 

De Brandbeveiligingsverordening 2013 vast te 

stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 

Brandbeveiligingsverordening 2009. 

 Unaniem 
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6. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1, 2 en 3 

komen ter inzage. 

 

7. Motie Gevangeniswezen de 

Achterhoek 

 Stemverklaring 

Uw Belang: de fractie gaat voor wat de 

burgemeester zei. Dat correspondeert met 

deze motie, dus in die zin heeft de motie 

weinig om het lijf. 

Tegen: Uw 

belang 

Voor: overige 

fracties 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 25 april 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


