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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld   

2. Besluitenlijst van 

de raads-

vergadering van 

17 januari 2013 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld   

3. Vragenhalfuur  GroenLinks over het onderhandelingsakkoord van VNG 

en Rijk. 

De PvdA over de verkoop door het Rijk van de 

Slangenburg. 

 

Toezegging: als de gemeente correspondentie van het 

Rijk over de verkoop van de Slangenburg ontvangt, 

komt het ter inzage voor de raad. 

 

4. Fusieonderzoek 

Doetinchem-

Oude IJsselstreek 

Dictumpunt 2 en 3 van het voorstel te laten 

vervallen en te vervangen door: 

2. Het college de opdracht te geven om: 

a. met alle gemeenten binnen de regio 

Achterhoek een onderzoek uit te voeren 

naar de meest logische samenwerkings-

verbanden tussen gemeenten binnen de 

Achterhoek of, indien niet alle 

Achterhoekse gemeenten mee willen 

doen aan dit onderzoek, alleen of samen 

met enkele Achterhoekse gemeenten dit 

onderzoek uit te voeren voor het gehele 

A1 amendement van PvdA, CDA, VVD, GroenLinks 

(aangenomen) over uitbreiding van onderzoek naar 

samenwerkingsmogelijkheden in de Achterhoek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

Tegen: PvB, 

Uw Belang 

Voor: overige 

fracties 

 

Voorstel 

Tegen: PvB, 

Uw Belang 

Voor: 

Overige 

fracties 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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grondgebied van de Achterhoek; 

b. daarbij gebruik te maken van de 

methodiek van de herindelingscan (zonder 

de doorrekening ten behoeve van een 

fusie). Het verdient overweging de 

provincie te vragen deze uit te voeren; 

c. dit onderzoek zodanig in de tijd uit te 

voeren zodat de betrokken raden in juni 

2013 een besluit kunnen nemen over 

de/het gewenste samenwerking-

sverband(-en) per 1 januari 2014 binnen 

de Achterhoek; 

d. de wijze van vormgeving van de 

samenwerking op de diverse 

beleidsvelden voor 1 januari 2014 uit te 

werken. Hierbij gaat het om zowel de 

beleidsinhoudelijke als financiële 

meerwaarde; 

e. intussen de samenwerking met de 

regiogemeenten waar mogelijk verder te 

intensiveren. De mogelijkheden die zich 

reeds aandienden naar aanleiding van dit 

fusieonderzoek worden met voorrang 

opgepakt; 

f. in hetzelfde tijdpad aan te geven hoe het 

college denkt de wijze van afschalen vorm 

te geven en hoe burgerparticipatie daarin 

een plaats krijgt. 

 

 

Stemverklaringen 

Uw Belang: de fractie kan instemmen met de 

dictumpunten 1 en 2 uit het voorstel in de betekenis 

van ‘kennisnemen van’. Punt 3 is akkoord met de 

nadruk op samenwerking.  

Bij het amendement zal de fractie van Uw Belang tegen 

stemmen. 

SP: de fractie stelt bij het voorstel vast dat de 

onderliggende stukken, genoemd onder punt 1, niet ter 

beraadslaging hebben gelegen en dus geen enkele status 

hebben. En daarom kan de SP instemmen met het 

amendement. 

 

Toezegging: het college houdt de raad periodiek op de 

hoogte van de drie taakdecentralisaties, wat betreft de 

inpassing ervan, de effecten op de inhoud en de 

financiën. 
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3. De mogelijkheid van de bestuurlijke fusie 

tussen gemeente Doetinchem en gemeente 

Oude IJsselstreek nadrukkelijk mee te nemen 

in het hierboven geschetste perspectief. 

5. Kader 

coffeeshopbeleid 

Het volledige dictum van het voorstel te wijzigen 

in: 

1. Het navolgende kader voor het 

Doetinchemse coffeeshopbeleid vast te 

stellen: 

- het maximum aantal te gedogen 

coffeeshops 3 stuks bedraagt; 

- dat een vestiging van een coffeeshop 

wordt gezien als een horecavestiging en 

vestiging in een woonwijk wordt 

uitgesloten. Een coffeeshopvrije 

omgeving van ten minste 250 meter rond 

scholen (wettelijk minimum); 

- een harde aanpak van de illegale handel 

in de omgeving van scholen; 

- de aanpak van ongewenst gebruik van 

softdrugs op nader te bepalen openbare 

plaatsen (handhavingsgebieden) ter 

beoordeling van de portefeuillehouder; 

- de ‘ingezetene eis’ vervalt voor eenieder 

die een geldig identiteitsbewijs kan 

tonen. 

2. De kaderbrief van 28 januari 2013 komt te 

vervallen. 

 

In stemming gebrachte amendementen  en motie: 

A2 Amendement PvdA, SP, D66, GroenLinks 

(aangenomen) met kaders over aantal en 

vestigingsbeleid voor coffeeshops) 

 

 

 

 

 

A4 Amendement PLOD (verworpen) met kaderstelling 

en beleidsregels coffeeshopbeleid) 

 

 

 

 

M2 Motie SP (aangenomen) over lokale cannabisteelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

Voor: PvdA, 

GroenLinks, 

D66, SP, PvB 

Tegen: CDA, 

VVD, SGP-

CU, PLOD, 

Uw Belang 

 

A4 

Voor: PLOD 

Tegen: 

overige 

fracties 

 

M2 

Voor: PvdA, 

GroenLinks, 

D66, SP, PvB 

Tegen: CDA, 

VVD, SGP-

CU, PLOD, 

Uw Belang 
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3. Kennis te nemen van de uitwerking ervan in 

de beleidsregels die de burgemeester 

hieraan wenst te geven; 

 

Stemverklaringen 

SGP-ChristenUnie: de fractie zal tegen de 

amendementen en motie stemmen. 

PvB: de fractie heeft aangegeven tegen A2 te stemmen. 

Maar aangezien het bedrijvenpark eruit is gehaald, zal 

PvB voor dit amendement stemmen. 

PLOD: de fractie zal als enige haar eigen amendement 

handhaven en voor de andere gaat ze tegen stemmen. 

En wel vanwege het feit dat er tot nu toe geen enkel 

beleid hier in Doetinchem voldoende garanties heeft 

gegeven voor de directe omgeving van woonbuurten. 

PLOD zal ook tegen het voorstel stemmen omdat ze 

dat signaal hier in Doetinchem wil afgeven. 

CDA: de fractie stemt tegen alle amendementen en alle 

moties en ook tegen het voorstel. 

Raadslid Koçiyit stemt tegen motie 2 vanwege 

gewetensbezwaren. 

Uw Belang: de fractie sluit zich aan bij de CDA- en SGP-

ChristenUnie-standpunten. Zij zal tegen alles stemmen. 

6. Ingekomen 

brieven 

 Het antwoord op de brieven 1 en 6 komt ter inzage.  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 maart 2013, 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


