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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Toelating en installatie 

mevrouw E.O. Berens-

van der Pol en 

benoeming lid 

werkgeverscommissie 

De heer L.T.M. Steintjes te benoemen tot 

lid van de werkgeverscommissie. 

 27 stemmen zijn 

uitgebracht;  

23 op Steintjes, 

2 op Berens, 

1 ongeldig, 

1 blanco 

3. Vragenhalfuur  Er zijn geen vragen gesteld.  

4. Herziening besluit 

vrachtwagenverbod 

Doetinchem Noord 

1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat 

betreft het verbod voor vrachtwagens, 

met uitzondering van bestemmings-

verkeer, op de Haareweg en de 

Kruisbergseweg te heroverwegen. 

2. De procedure voor het te nemen 

verkeersbesluit (met venstertijden) nu te 

stoppen en na realisatie van de oostelijke 

randweg opnieuw in procedure te 

brengen. 

A1 amendement GroenLinks (verworpen) over 

omleiding vrachtverkeer via Hummelo. 

 

 

 

 

 

 

A2 amendement D66 (verworpen) over integraal 

vrachtwagenrouteplan. 

 

Stemverklaring CDA 

De fractie vindt het amendement een prima 

toevoeging aan de verkeersveiligheid en het is ook 

prima om het vast te leggen. Daarom stemt het 

CDA voor het amendement. 

A1 

Voor: 

GroenLinks, SP, 

Uw Belang, PvB 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU,  

 

A2 

Voor: CDA, 

VVD, D66, SGP-

CU 

Tegen: PvdA, 

GroenLinks, SP, 

PvB, Uw Belang 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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A3 amendement PvB (verworpen) over 

vrachtwagenverbod tijdens spitstijden. 

 

Stemverklaring GroenLinks 

De fractie kan instemmen met het amendement, 

behoudens met de overweging bij punt b, die 

neemt de fractie niet over. 

 

Toezegging 

Vaststellen vrachtwagenroutes (inclusief routes 

gevaarlijke stoffen), eerste kwartaal 2014;  

In gang zetten instellen vrachtwagenverbod 

Doetinchem Noord, zomer 2014. 

A3 

Voor: 

GroenLinks, PvB 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SP, Uw 

Belang, SGP-CU. 

 

Voorstel: 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU 

Tegen: 

GroenLinks, SP, 

Uw belang, PvB 

5. Achterhoekse 

kaderstelling voor het 

maatschappelijk domein 

a. De Achterhoekse kaderstelling voor 

het maatschappelijk domein vast te 

stellen. 

b. Het gemeenschappelijk kader wordt 

gevormd door de volgende 

kernuitgangspunten: 

1. De burger in zijn omgeving als 

vertrekpunt. 

2. Versterken van de eigen kracht 

van mensen, het gezinssysteem 

en/of het sociaal netwerk. 

3. De belangen van mensen 

prevaleren boven die van 

systeemwerelden. 

 Tegen: SP 

Voor: overige 

aanwezige 

fracties 
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4. Preventie en laagdrempelige 

vormen van ondersteuning 

worden versterkt. 

5. De toegang tot alle 

maatschappelijke ondersteuning is 

lokaal, integraal en laagdrempelig 

vormgegeven. 

6. Een enkelvoudige vraag krijgt een 

enkelvoudige aanpak, voor 

meervoudige vragen is uitgebreide 

vraagverheldering en 

zorgcoördinatie noodzakelijk. 

7. Inzet van generalisten om het 

beroep op specialisten terug te 

dringen. 

8. Het doel van de intergemeente-

lijke samenwerking is een win/win 

situatie voor meerdere partijen. 

9. Het nieuwe systeem voor het 

maatschappelijk domein wordt 

gebouwd voor 90% van de 

gevallen. 

10. Uitwerking binnen de gegeven 

financiële kaders van nieuwe 

maatregelen in het Maatschappelijk 

Domein. 
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6. Voorbereidingsbesluit 

planologisch verbod dak- 

en thuislozenvoorziening 

1. Een voorbereidingsbesluit te nemen met 

het oog op een planologisch verbod voor 

een 24-uurs begeleidwonenvoorziening 

voor dak- of thuislozen met een 

verslavingsproblematiek of justitieel 

verleden voor het gehele grondgebied 

van de gemeente Doetinchem, met 

uitzondering van de woonwijk Dichteren 

en Noordoost Doetinchem, een en 

ander zoals op de bij dit besluit 

behorende tekening met een rode kleur 

is aangegeven; 

2. Te bepalen dat het verboden is het 

gebruik van gronden en bouwwerken in 

het onder 1. genoemde gebied te 

wijzigen en te gebruiken ten behoeve van 

een 24-uurs begeleidwonenvoorziening 

voor dak- of thuislozen met een 

verslavingsproblematiek of justitieel 

verleden.  

Burgemeester en wethouders kunnen 

ontheffing verlenen van dit verbod 

indien: 

a. het voornemen om een dergelijke 

voorziening te realiseren passend is 

binnen de beleidsplannen Regionaal 

beleidsplan OGGz en het Regionaal 

kompas bestrijding daklozen; 

b. een veiligheidsanalyse voor het 

bewuste gebruik is uitgevoerd; 

 Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU, 

PvB 

Tegen: 

GroenLinks, Uw 

Belang, SP 
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c. een beheersplan voor het bewuste 

gebruik is opgesteld; 

d. een convenant inzake het beheersplan 

tussen exploitant/eigenaar en 

gemeente is opgesteld en 

overeengekomen; 

e. uit voorgaande documenten blijkt dat 

het beoogde gebruik qua aard en 

schaal passend is in de omgeving; 

f. parkeren op eigen terrein plaatsvindt; 

g. de gebruiksmogelijkheden voor 

aangrenzende gronden en 

bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast; 

h. een ruimtelijk uitwerking van de 

afwijking aanvaardbaar is. 

3. Te bepalen dat dit besluit één dag na 

publicatie in de Staatscourant in werking 

treedt. 

7. Werkwijzen 

vergaderstelsel 

gemeenteraad 

1. Vanaf 1 april 2013 over te gaan tot een 

maandelijkse cyclus van 

raadsvergaderingen. 

2. In de beeldvormende raad het accent te 

leggen op meer politieke beeldvorming. 

3. De parallelsessies bij de beeldvormende 

raad te handhaven en daarbinnen te 

clusteren naar beleidsvelden. 

4. De griffie opdracht te geven in april 2013 

een notitie op te stellen over de nieuwe 

Toezegging 

De griffier neemt in zijn notitie mee de 

mogelijkheid voor inwoners om in te spreken los 

van de geplande agenda en de mogelijkheid voor 

het college de raad mondeling te informeren over 

actuele onderwerpen. 

Unaniem 
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invulling van de beeldvormende raad. 

5. De spelregels voor vragenhalfuur en 

spreektijd in raadsvergaderingen in het 

Reglement van orde voor de 

raadsvergaderingen op te nemen. 

6. De notitie Raadsvragen in soorten en 

maten vast te stellen en toe te voegen als 

bijlage bij het Reglement van orde voor 

de raadsvergaderingen. 

8.1 Versterken sturing raad 

in nieuwe 

planning&controlcyclus 

De sturing van de raad in de 

planning&controlcyclus te versterken door: 

- de nieuwe planning van de 

planning&controlcyclus vast te stellen; 

- informatieve bijeenkomsten rondom 

beleidsinhoudelijke thema’s via de 

raadsnotitie van de griffier nader uit te 

werken. 

 Unaniem 

8.2 Lening aan Sportcentrum 

Rozengaarde bv 

1. Wensen en bedenkingen ter kennis te 

brengen van burgemeester en 

wethouders tegen hun voornemen om 

een lening van € 3.800.000 te 

verstrekken aan Sportcentrum 

Rozengaarde bv.  

2. Een krediet van €2.300.000 te 

verstrekken ten behoeve van de 

geldlening aan Sportcentrum 

Rozengaarde voor investeringen in het 

zwembad. 

 

 Unaniem 
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3. Een krediet van € 1.500.000 te 

verstrekken ten behoeve van de 

geldlening aan Sportcentrum 

Rozengaarde voor investeringen in de 

sporthal, mits de definitieve 

subsidiebeschikking voor de 

multifunctionele hal door de provincie 

Gelderland is afgegeven voor de 

besluitvormende raadsvergadering. 

4. Hiertoe de 40e begrotingswijziging 2013 

vast te stellen. 

8.3 Krediet fietstunnel 

Ondernemingsweg 

Een krediet van € 1,75 mln. beschikbaar te 

stellen voor aanleg van een fiets- en 

voetgangerstunnel bij de Ondernemingsweg 

(41e wijziging gemeentebegroting 2013). 

De dekking is als volgt: 

- € 0,85 mln. subsidies provincie 

Gelderland; 

- € 0,6 mln. shortlist verkeersmaatregelen; 

- € 0,3 mln. uit het krediet oostelijke 

randweg. 

Amendement GroenLinks (verworpen) om dekking 

deels uit algemene reserve te halen. 

 

Stemverklaringen 

CDA: de fractie is van mening dat het krediet dat 

voor de oostelijke randweg beschikbaar is mede 

mogelijk maakt dat deze aanpassing gedaan kan 

worden. De fractie verkiest de oorspronkelijk tekst 

te handhaven. 

 PvdA: De fractie kiest voor de oorspronkelijke 

tekst en niet voor de aanpassing in het 

amendement van GroenLinks. 

 

Stemverklaringen bij voorstel 

SP: de fractie legt één stemverklaring af bij de 

agendapunten 8.3 Krediet fietstunnel 

Ondernemingsweg en 8.4 Start onteigeningsprocedure 

oostelijke randweg.  

Amendement 

Voor: 

GroenLinks, SP 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU, 

Uw Belang, PvB 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU, 

Uw Belang, PvB 
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De SP heeft steeds tegen de rondweg gestemd om 

bepaalde redenen, met als belangrijkste dat de 

komende jaren de rondweg als een financiële 

molensteen om de nek van de gemeente gaat 

hangen. 

GroenLinks: de fractie zal net als de SP tegen de 

punten 8.3 en 8.4 stemmen. Niet omdat de fractie 

hypocriet is, maar omdat zij principieel is. 

Tegen: 

GroenLinks, SP 

8.4 Start 

onteigeningsprocedure 

oostelijke randweg 

1. De Kroon conform het onteigeningsplan 

en de conceptbrief te verzoeken om ten 

name van de gemeente Doetinchem 

over te gaan tot het starten van de 

administratieve onteigeningsprocedure 

op grond van Titel IV van de 

Onteigeningswet en te bevorderen dat 

een Koninklijk Besluit tot onteigening 

tot stand komt ter onteigening van 

enkele kadastrale percelen, gelegen aan 

en nabij het tracé van de oostelijke 

randweg te Doetinchem, die nodig zijn 

voor de realisering van het 

bestemmingsplan Oostelijke Randweg 

2009. 

2. Zodra het ontwerp Koninklijk Besluit 

ter inzage heeft gelegen door het 

college de voorbereidingen voor de 

gerechtelijke onteigeningsprocedure te 

laten starten. 

 

Stemverklaring Uw Belang 

Uit principe is de fractie tegen onteigening; iemands  

eigendom is iemands hoogste goed. Daar heb je, 

ook als overheid, van af te blijven en dien je te 

respecteren. Daarom stemt Uw Belang tegen 

onteigening, tegen dit voorstel. 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

D66, SGP-CU, 

PvB  

Tegen: 

GroenLinks, SP, 

Uw Belang 
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3. De gerechtelijke onteigeningsprocedure 

door het college te laten starten zodra 

het Koninklijk Besluit tot onteigening is 

verleend. 

8.5 Afhandeling openstaande 

punten Sité 

Woondiensten 

1 In te stemmen met het 

onderhandelingsresultaat met Sité 

Woondiensten over openstaande punten 

in Oosseld en de Veentjes; 

2 De kosten voor een deel van € 230.000 

te dekken uit de beschikbare middelen, 

opgenomen binnen de grondexploitaties 

waarvoor al een krediet van € 230.000 

voor dit specifieke onderdeel is 

opgenomen; 

3 Voor het restant van € 85.000 een 

aanvullend krediet beschikbaar te stellen 

te bekostigen uit de algemene middelen, 

vooruitlopend op de vaststelling van de 

jaarrekening 2012. Deze middelen 

ad € 85.000 komen vrij bij de 

jaarrekening 2012 uit de afwikkeling van 

werkzaamheden voor het project 

Oosseld. 

4 Hiertoe de 42e wijziging gemeente-

begroting 2013 vast te stellen. 

 

 

 

 

 Unaniem 
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8.6 Bestemmingsplan Prins 

Alexanderstraat 122 - 

2012 

1. Het bestemmingsplan Prins 

Alexanderstraat 122 - 2012 ongewijzigd 

vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.R34B034A-

0002, waarbij als ondergrond is gebruikt 

de Grootschalige Basiskaart Nederland 

(GBKN), versie 04-04-2011 en de 

kadastrale kaart, versie 04-04-2011. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Unaniem 

8.7 Wet aanscherping 

handhaving en 

sanctiebeleid SZW-

wetgeving 

1. Kennis te nemen van de Wet 

aanscherping handhaving en 

sanctiebeleid SZW-wetgeving. 

2. Kennis te nemen van het advies van de 

sociale raad en het antwoord daarop 

van het college. 

3. Kennis te nemen van de Beleidsregels 

boete werk en inkomen gemeente 

Doetinchem. 

4. De Verordening verrekening 

bestuurlijke boete bij recidive gemeente 

Doetinchem 2013 vast te stellen. 

5. De Handhavingsverordening werk en 

inkomen gemeente Doetinchem 2013 

vast te stellen. 

 

 

 

Stemverklaringen 

GroenLinks: in het voorstel wordt aangegeven dat 

er geen financiële gevolgen zijn. Navraag in de 

beeldvormende raad maakte duidelijk dat het Rijk 

wel zo’n 40 à 70 miljoen inboekt. Als we dus geen 

boetes opleggen, korten we onszelf. Triest 

voorbeeld van landelijk beleid om over de ruggen 

van lage inkomens deze bezuinigingen te realiseren. 

Het karakter van deze wet schiet door, het gaat 

niet meer om corrigeren, maar om straffen. 

Daarom stemt de fractie tegen de punten 4 t/m 9 

van het voorstel. 

PvdA 

De fractie zal instemmen met het voorstel, niet uit 

enthousiasme over de nieuwe wetgeving. Zeker, 

van uitkeringen mag geen misbruik gemaakt 

worden. Maar de toon die uit deze aanscherping 

klinkt, bevalt de PvdA niet.  

Tegen: 

GroenLinks, SP 

Voor: overig 

aanwezige 

fracties 



Besluitenlijst gemeenteraad 7 maart 2013 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

6. De Afstemmingsverordening Wwb, 

Ioaw en Ioaz gemeente Doetinchem 

2013 vast te stellen. 

7. De Verordening langdurigheidstoeslag 

gemeente Doetinchem 2013 vast te 

stellen. 

8. De Re-integratieverordening gemeente 

Doetinchem 2013 vast te stellen. 

9. De Toeslagenverordening Wwb 

gemeente Doetinchem 2013 vast te 

stellen. 

Handhaving, prima, maar bijna elke uitkerings-

gerechtigde wegzetten als een potentiële fraudeur 

gaat veel te ver. De fractie is blij dat het college de 

opmerkingen van de sociale raad serieus heeft 

genomen en in het voorstel heeft verwerkt. 

Mensen tijdig waarschuwen als zij verdwalen in het 

bureaucratische woud en hen ondersteunen. 

De fractie is ingenomen met de toezegging van het 

college om de raad te informeren over de 

monitoring van deze aanscherping. 

9. Ingekomen brieven  Antwoorden op de brieven 2 en 3 komen ter 

inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 maart 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


