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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De raad besluit het initiatiefvoorstel Groene 

schoolpleinen te behandelen.  

  

2. Toelating en 

installatie J. van der 

Walle en 

Th.H.J. Röttger 

   

3. Profielschets 

nieuwe 

burgemeester 

Doetinchem 

De profielschets nieuwe burgemeester vast te 

stellen. 

Behandeld in aanwezigheid van de commissaris van de 

Koning, de heer Cornielje. 

Unaniem 

 

4. Verordening op de 

vertrouwens-

commissie 

benoeming 

burgemeester 

De Verordening op de vertrouwens-

commissie die de aanbeveling tot benoeming 

van de burgemeester voorbereidt, op de 

raadscommissie die functioneringsgesprekken 

met de burgemeester houdt en op de 

raadscommissie die de aanbeveling tot 

herbenoeming van de burgemeester 

voorbereidt, vast te stellen. 

Behandeld in aanwezigheid van de commissaris van de 

Koning, de heer Cornielje. 

Unaniem 

 

5. Instelling 

vertrouwens-

commissie 

benoeming 

burgemeester 

De vertrouwenscommissie benoeming 

burgemeester in te stellen, bestaande uit de 

volgende leden en adviseurs:  

dhr. A.J. Verhoeven (voorzitter), mevr. 

M.A. Kock (lid), dhr. M.W.M. Thus (lid), mevr. 

M. Sluiter (lid), dhr. F.H.T. Langeveld 

Behandeld in aanwezigheid van de commissaris van de 

Koning, de heer Cornielje. 

Unaniem 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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(plaatsvervangend voorzitter), dhr. R. Ooms 

(lid), dhr. H.L.G. Moïze de Chateleux (lid), 

dhr. H.G. Bulten (lid), mevr. M.B.W. Lukassen 

(lid), dhr. S. Kroon (adviseur), dhr. B.P.M. 

Janssens (secretaris) en mevr. N. van Waart 

(plaatsvervangend secretaris). 

6. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering 

van 18 juli 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

7. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de ontslagen thuishulpen bij 

Sensire. 

Toezegging 

De wethouder zegt toe de raad te informeren over de 

uitwerking van het amendement overname personeel. 

 

Het CDA stelt vragen over de nieuwe 

Winkeltijdenwet. 

 

8. Vastgoedfonds 

accommodaties 

1. Over te gaan tot het instellen van een 

vastgoedfonds met ingang van 1 januari 

2014. 

2. De vrijval van investeringslasten vanaf 

1 januari 2014 ten gunste van het 

vastgoedfonds te laten komen. 

3. De verkoopopbrengsten van het vastgoed 

ten gunste te laten komen van het 

vastgoedfonds met terugwerkende kracht 

vanaf 2013. 

4. Te kiezen voor het tijdelijk, voor een 

periode van 4 jaar, gaan uitvoeren van het 

Amendement SGP-ChristenUnie (verworpen) met een 

alternatief voor exploitatie en duurzaamheid van het 

vastgoedfonds. 

 

Stemverklaring 

GroenLinks kan zich grotendeels vinden in de intentie 

van het amendement. Bij het versoberen van het 

onderhoudsniveau zal goedkoop duurkoop blijken. Dat 

betekent het vooruit schuiven van kosten die hoger 

zullen uitvallen. Vooral de verduurzaming naar 

energieneutraal zou van GroenLinks zelf kunnen 

komen. De fractie zal het amendement echter niet 

Amendement 

Voor: SGP-CU, 

PvB, PLOD, Uw 

Belang 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, SP, 

D66 
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onderhoud op basis van een sober 

conditieniveau 4. 

5. De financiële consequenties te betrekken 

bij de begroting 2014. 

steunen omdat GroenLinks altijd duidelijk is geweest 

over het creëren van potjes. Daar valt dit fonds ook 

onder. De fractie wil integrale afwegingen kunnen 

maken en dat hoort bij de begroting. Dit geeft ook aan 

dat de fractie tegen het voorstel zal stemmen.  

Voorstel 

Tegen: 

GroenLinks 

Voor: overige 

fracties 

9. Begrotingskader 

voor begroting 

2014 

1. Het begrotingskader voor de begroting 

van 2014 ter kennisgeving aan te nemen. 

2. Onze zienswijze aan het college mee te 

geven over de inhoudelijke zoekrichtingen 

en de cijfermatige indicaties. 

3. De fundamentele heroverweging en het 

proces rondom de fundamentele 

heroverweging na behandeling in de raad 

van het begrotingskader per direct te 

starten, te weten 6 september. 

4. Het tijdpad en het proces rond de 

fundamentele heroverweging bij de 

begroting 2014 voor te leggen en te 

bespreken. 

Amendement VVD (aangenomen) om direct te starten 

met een fundamentele heroverweging en bij de 

begroting 2014 een procesvoorstel daarover te 

behandelen. 

 

 

 

 

 

Stemverklaring 

SGP-ChristenUnie maakt zich ernstige zorgen na de 

behandeling van dit onderwerp, hoe dit onderwerp 

met de begroting behandeld gaat worden. Vooral ook 

omdat een aantal vragen op dit moment voor de 

fractie in ieder geval, niet helder beantwoord worden 

als zij concreet vraagt naar een tweetal onderwerpen. 

Als die niet verder uitgewerkt worden maakt de 

fractie zich ernstig zorgen over de invulling van die 

begroting. Dat wil de SGP-CU vanavond meegeven en 

dat er vanaf nu duidelijkheid over zou kunnen ontstaan 

en dat daarop gestuurd zou kunnen gaan worden. 

 

 

  

Amendement 

Voor: CDA, 

VVD, 

GroenLinks, SP, 

D66, SGP-CU, 

PLOD 

Tegen: PvdA, 

Uw Belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigd 

voorstel 

Unaniem 
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Toezegging 

De wethouder zegt toe vóór de begrotings-

behandeling een procesvoorstel over de 

heroverwegingen aan de raad voor te leggen. 

10. Vacature commissie 

Grens 

De heer R.A. van Dillen voor te dragen als lid 

van de commissie Grens. 

 Er zijn 

29 stemmen 

uitgebracht, 

25 op R. van 

Dillen en 

4 blanco. 

11. Portefeuille-indeling 

college en externe 

vertegen-

woordigingen 

1. Burgemeester Van de Vondervoort aan te 

wijzen als lid van het Algemeen Bestuur 

(AB) van de Regio Achterhoek. 

2. Wethouder Kroon aan te wijzen als 

plaatsvervangend lid van het AB van de 

Regio Achterhoek. 

3. Burgemeester Van de Vondervoort te 

benoemen als bestuurslid van de Stichting 

Fortis Fonds Doetinchem. 

 Unaniem 

 

12.1 Financiële monitor 

2013 

1. De financiële monitor 2013 vast te stellen. 

2. De begroting 2013 te wijzigen op basis van 

meldingen in de financiële monitor 

(73e wijziging gemeentebegroting 2013). 

3. Het saldo van de financiële monitor 2013 

toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

 

 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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12.2 Verlenging 

ontheffing vereiste 

van ingezetenschap 

voor de heer drs. 

J.B. Wilschut 

De ontheffing van de vereiste van 

ingezetenenschap aan wethouder  

drs. J.B. Wilschut te verlengen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

13. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 1 komt ter inzage Akkoord bij 

hamerslag 

14. Groene 

schoolpleinen 

(initiatiefvoorstel 

GroenLinks) 

Het voorstel is verworpen. Stemverklaringen 

PLOD gaat voor het voorstel stemmen. Zij maakt de 

kanttekening dat ze later wellicht later terugkomt op 

het financiële aspect hiervan en daarover ook nadere 

informatie wil van het college. 

SGP-ChristenUnie zal tegen het voorstel stemmen. Zij 

zou GroenLinks willen vragen om dit onderwerp niet 

als politieke partij, maar langs een andere instroom te 

willen bekijken en om het bijvoorbeeld bij het 

Noaberfonds onder te brengen. 

D66 zal in principe tegen stemmen maar ziet het 

eigenlijk als een aanbeveling om het in ieder geval bij 

die twee scholen in te gaan voeren. 

Voor: CDA, 

GroenLinks, SP, 

PLOD, Uw 

Belang 

Tegen: PvdA, 

VVD, D66, SGP-

CU 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 september 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


