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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijst van 

de raads-

vergadering van 

25 april 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  GroenLinks over het jongerenwerk in de 

Gruitpoort. 

 

PvdA over de aangekondigde ontslagen bij 

Sensire. 

 

CDA over de wifi-voorzieningen in de 

binnenstad. 

Toezegging:  

Ter inzage komen de technische 

specificaties en mogelijkheden om met de 

wifi-voorzieningen een groot aantal 

gebruikers aan te kunnen (bijv. bij het  

Stadsfeest). 

 

4. Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning 

2013 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 vast te 

stellen. 

Stemverklaring  

PLOD: de fractie stemt voor het 

raadsvoorstel gezien de besluitvorming die 

gevraagd wordt. Zij maakt nadrukkelijk de 

opmerking dat zij niet instemt met de 

brieven die het college wil versturen. 

Unaniem 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5. Provisoren, 

jaarstukken 2011 

en begroting 2013 

Gasthuisfonds 

1. Onder dankzegging voor het werk dat hij voor de Stichting 

Gasthuisfonds heeft verricht, eervol ontslag verlenen aan de 

heer G.J. Leerink. 

2. Met ingang van 1 januari 2013 benoemen tot provisor van 

Stichting Gasthuisfonds de heer G. Simonetti.  

3. De jaarrekening en het jaarverslag 2011 en de begroting 

2013 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goedkeuren. 

 Beslispunten 1 

en 3 unaniem 

 

Beslispunt 2 

Er zijn 

27 stemmen 

uitgebracht op 

de heer 

G. Simonetti. 

6. Studie capaciteits-

uitbreiding 

Europaweg 

1. De uitkomsten van het onderzoek naar de 

capaciteitsuitbreiding van het traject Europaweg - 

Liemersweg - Energieweg vast te stellen. 

2. De volgende fasering vast te stellen en daarbij kennis te 

nemen van de kosten:  

a. fase 1 realisatie van de fietsbrug Dichteren-Wijnbergen 

(€ 1.000.000); 

b. fase 2 realisatie fietstunnel Keppelseweg - Energieweg 

(€ 5.550.000); 

c. fase 3 realisatie traject A18 - Sicco Mansholtweg 

(€ 2.364.000); 

d. fase 4 realisatie kruising Europaweg - Liemersweg 

(€ 1.720.000); 

e. fase 5 realisatie spoorwegtunnel (€ 30.388.000);  

f. overige maatregelen uit het plan. 

3. In te stemmen met de fysieke ruimtereservering ten 

behoeve van het traject Europaweg - Liemersweg - 

Energieweg. 

4. Het college opdracht te geven om een lobbytraject te 

starten richting provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en 

Amendement  (verworpen) PvdA om 

projecten te beperken en geen verdere 

lobbyactiviteiten te ondernemen. 

 

Stemverklaringen: 

D66 heeft in haar eerste termijn bijna 

alleen gesproken over de veiligheid voor 

fietsers. Het college heeft de fractie 

overtuigd dat op een ander punt in de 

gemeente de veiligheid voor fietsers, 

namelijk bij het Metzo College, ernstig in 

gevaar kan komen door dit amendement. 

D66 trekt haar steun voor het 

amendement in en steunt het voorstel. 

 

PvB steunt het amendement niet, gezien de 

antwoorden van de wethouder en de 

veiligheid m.n. voor fietsers. De fractie wil 

de boel niet op slot zetten, ook niet voor 

andere eventuele rotondes. Wel wil ze het 

Voor: PvdA, 

GroenLinks, 

SP 

Tegen: CDA, 

VVD, D66, 

SGP-CU, 

PLOD, PvB. 
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Prorail voor medefinanciering van genoemde maatregelen en 

dan met name voor fase 2 (fietstunnel Keppelseweg - 

Energieweg) en fase 5 (spoorwegtunnel Europaweg). 

5. De genoemde maatregelen op te nemen in de longlist 

verkeersmaatregelen. 

college verzoeken realistisch te zijn in het 

lobbyen. En dat het college in het 

achterhoofd houdt dat er gewoon heel 

weinig geld is om te cofinancieren - ofwel 

bij niks. Dus het moet wel op een 

realistische manier gebeuren. 

 

Voorstel 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: CDA, 

VVD, D66, 

SGP-CU, 

PLOD, PvB 

Tegen: 

PvdA, 

GroenLinks, 

SP 

7. Bijstellen begroting 

rentekosten met 

ingang van 

begrotingsjaar 

2014 

1. In principe de volgende bijstelling begroting rentekosten 

vast te stellen: 

a. met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een 

bijstelling doorvoeren van de wijze van berekening en 

toerekening van rentekosten (verlaging omslagrente 

naar 3,6%); 

b. de omslagrente baseren op de begrote 

financieringskosten van onze totale gemeentelijke 

leningportefeuille; 

c. de omslagrente anders kunnen vaststellen wanneer dit 

om bedrijfseconomische redenen verstandig is; 

d. het voordelig budgettaire effect van € 115.000 

structureel verwerken in de programmabegroting 

2014-2017; 

Amendement (aangenomen) CDA 

 

Stemverklaring: 

PvdA steunt het amendement niet. Als het 

amendement een voorbehoud voor het 

EBT zou maken, zou de fractie ermee in 

kunnen stemmen. Met dit amendement 

stelt de raad niets bij en de PvdA vindt dat 

je zo reëel mogelijk moet begroten. 

 

 

Voor: CDA, 

VVD, D66, SP, 

PvB 

Tegen: PvdA, 

GroenLinks, 

SGP-CU, 

PLOD 
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2. Een definitief besluit hierover te nemen nadat de 

vastgestelde grondexploitatie EBT Montferland ter kennis is 

gebracht aan de gemeenteraad. 

3. De stuurgroep A18 Bedrijvenpark kennis laten nemen van 

het voornemen de uitgangspunten ten aanzien van 

rentetoerekening te wijzigen in relatie tot de 

grondexploitatie EBT Montferland. 

8. Jaarverslag 2012 

Samenwerking 

Bedrijventerreinen 

West Achterhoek 

1. Het Jaarverslag 2012 Samenwerking bedrijventerreinen 

West Achterhoek vast te stellen. 

2. Het college opdracht te geven: 

a.  de risico’s van A18 bedrijventerrein van zowel fase I 

als II inzichtelijk te maken; 

b. met de actualisatie van de grondexploitatie 2013 hierop 

te anticiperen met een plan van aanpak; 

c. de overige leden van de stuurgroep A18 hiervan in 

kennis te stellen. 

 

Amendement (aangenomen) SGP-

ChristenUnie om extra dictumpunten toe 

te voegen. 

 

Voorstel 

 

Motie (aangehouden in afwachting van 

rapport rekenkamercommissie) SP om 

extern advies over grondzaken in te 

schakelen. 

 

Unaniem 

 

 

 

Unaniem 

9. Reglement van 

orde voor de 

raadsvergaderingen 

2013 

Het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2013 vast 

te stellen.  

 Unaniem 

10.1 Bestemmingsplan 

Binnenstad en 

De Veentjes - 2012 

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

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Binnenstad en De Veentjes - 2012 

gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML 

bestand NL.IMRO.0222.R01B194A-0002, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

 Bij hamerslag 
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Nederland (GBKN), versie 12-08-2011 en de kadastrale 

kaart, versie 12-08-2011. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 
 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

10.2 Bestemmingsplan 

Happert en 

Kruisberg - 2012 

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

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Happert en Kruisberg - 2012 gewijzigd 

vast te stellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222. R19B050A-0002, waarbij als ondergrond is 

gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 

versie 27-02-2012 en de kadastrale kaart, versie 27-02-2012. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Bij hamerslag 

10.3 Wijzigingen 

cultuurhistorische 

advisering 

1. De Verordening op de commissie cultuurhistorie in te 

trekken. 

2. Het kader selectie en waardering cultuurhistorische 

objecten en gebieden vast te stellen. 

3. De Erfgoedverordening 2013 vast te stellen. 

 Bij hamerslag 

10.4 Integratie en 

ontmanteling 

Recreatieschap 

Achterhoek 

Liemers (RAL) 

1. Het Integratie- en Ontmantelplan Recreatieschap 

Achterhoek Liemers (inclusief bijlagen) voor kennisgeving 

aan te nemen. 

2. Te besluiten tot de ontmanteling van de Gemeenschappelijke 

Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers per 1 januari 

2014 overeenkomstig het Integratie- en Ontmantelplan en 

de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van het 

RAL te machtigen overeenkomstig dit besluit te handelen in 

het Algemeen Bestuur van het RAL. 

 

Motie (aangenomen) GroenLinks over 

bezoldiging bestuurder RGV. 

 

Voorstel  

Unaniem 

 

 

Unaniem 
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3. In 2016 de raad gelegenheid te geven wensen en 

bedenkingen te geven ten aanzien van het 

aandeelhouderschap in de RGV. 

11. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1 t/m 6 

komen voor de raad ter inzage. 

 

12. Motie  SP 

(ingetrokken) 

Legale wietteelt 

 Toezegging: 

De burgemeester legt voor het eind van 

het jaar een notitie aan de raad voor. De 

notitie beschrijft de context van waar het 

coffeeshopbeleid op dat moment staat. En 

geeft meerdere oplossingslijnen (w.o. die 

uit de motie) voor de achterdeur-

problematiek. Voors en tegen van de 

verschillende alternatieven zullen worden 

beschreven om het debat in de raad te 

faciliteren. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 juni 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


