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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld   

2. Herinrichting sociaal 

domein; De 

Doetinchemse keuze; 

voorgenomen besluit 

(meningvormend) 

 Dit onderwerp komt terug in de 

beeldvormende raden van 14 november en 

4 december. 

 

3. Vaststellen 

grondexploitatie en 

beschikbaar stellen 

krediet A18 

Bedrijvenpark (2013) 

1. De grondexploitatie voor het A18 

Bedrijvenpark vast te stellen.  

2. Een integrale risicoanalyse voor het A18 

Bedrijvenpark en het Ebt op te stellen 

volgens het proces zoals verwoord in de 

brief van 10 oktober 2013 van de 

Stuurgroep Bedrijventerreinen West 

Achterhoek. 

 

Amendement CDA (verworpen) om 

beschikbaar stellen van het krediet uit te 

stellen naar maart/april 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 

Voor: CDA, 

GroenLinks, SGP-

CU, PvLM 

Tegen: PvdA, 

VVD, SP, D66, Uw 

Belang. 

 

Voorstel 

Beslispunten 1 en 

3 (aangenomen): 

Voor: PvdA, VVD, 

D66, Uw Belang 

Tegen: CDA, 

GroenLinks, SP, 

SGP-CU, PvLM 

Beslispunt 2 

(verworpen): 

Voor: PvdA, VVD, 

D66 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Motie SGP-ChristenUnie van 26 september 

(toen aangehouden, in deze vergadering weer 

ingediend) over risicoanalyse A18 

Bedrijvenpark. 

 

Motie PvdA over realiseren zonnepanelen op 

noordelijk deel A18 Bedrijvenpark. 

 

7 november komen de moties opnieuw aan de 

orde. 

 

Stemverklaringen 

Uw Belang: beslispunt 1: precies zoals het er 

staat, de grondexploitatie vaststellen; dat wil 

niet meteen zeggen goedkeuren. Beslispunt 2: 

tegen. Beslispunt 3: voor. 

 

CDA: de fractie moet constateren dat haar 

poging om de zaak gewoon netjes en conform 

te laten verlopen niet helemaal gelukt is. Zij 

kunnen dan niet anders dan voor de motie 

(SGP-CU) stemmen. Dat betreurt de fractie, 

maar het is even niet anders. 

Tegen: CDA, 

GroenLinks, SP, 

SGP-CU, PvLM, 

Uw Belang 

4. Programmabegroting 

2014 (meningvormend) 

 De vervolgbehandeling en besluitvorming vindt 

plaats in de raadsvergadering van 7 november. 

 

Ingediend (stemming is op 7 november): 
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Amendement SP om risicoreserve voor 

sociaal domein in te stellen. 

Amendement SP om extra geld van het Rijk 

voor armoedebestrijding te oormerken. 

Amendement SGP-CU 

om meerjarenperspectief voor kennisgeving 

aan te nemen. 

Motie Uw Belang om tarief OZB ook na 2014 

niet te verhogen. 

Motie Uw Belang om het Mantelzorg 

Compliment vanaf 2015 opnieuw in te voeren. 

 

Toezeggingen 

Het college zal in het gesprek met AGEM en 

andere betrokkenen verder blijven inzetten op 

het beschikbaar krijgen van voordelen uit 

zonnepanelen voor niet-eigenaren. 

 

Het college gaat nader onderzoek doen naar 

stadslandbouw op braakliggende terreinen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 28 november 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


