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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

Na het vragenhalfuur (agendapunt 3), de 

Programmabegroting 2014 te behandelen 

en vervolgens de overige agendapunten. 

 

Aan de agenda toe te voegen: 

Besluitvorming 26 september over 

grondexploitatie en krediet A18 

Bedrijvenpark 2013 (zie punt 10). 

Ordevoorstel GroenLinks om na agendapunt 3 eerst 

de programmabegroting (agendapunt 5) te 

behandelen en daarna de overige punten af te 

handelen. 

 

 

Akkoord 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

26 september 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  Er zijn geen vragen aangemeld.  

4. Winkeltijdenverordening 

Doetinchem 2014 

1. Het huidige roulatie systeem voor 

supermarkten te handhaven. 

2. De concept Verordening winkeltijden 

gemeente Doetinchem 2014 hierop 

aan te passen door artikel 2, lid 1 

onder a) te vervangen door de huidige 

regeling voor supermarkten. 

3. De aldus gewijzigde Verordening 

winkeltijden 2014 gemeente 

Doetinchem vast te stellen. 

4. Het college op te dragen de aldus 

gewijzigde Verordening winkeltijden 

gemeente Doetinchem 2014 juridisch 

Amendement (verworpen) D66 vrijgeven 

openingstijden winkels. 

 

Stemverklaring 

VVD: gezien de inbreng en het overleg met 

winkeliers en ondernemers gaat dit amendement 

voor de VVD te ver op dit moment. 

 

Amendement (aangenomen) SGP-CU, SP, CDA, 

GroenLinks, PLOD huidige roulatiesysteem 

supermarkten handhaven. 

SGP-ChristenUnie vraagt hoofdelijke stemming. 

 

Amendement 

Voor: D66 

Tegen: de 

overig 

aanwezige 

fracties 

 

 

Amendement 

Voor: 16 

raadsleden  

Tegen:14 

raadsleden 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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te laten toetsen en de uitslag van deze 

toets met de daaraan verbonden 

conclusie uiterlijk in december 2013 

via een raadsmededeling aan de raad 

toe te zenden. 

 
 

Stemverklaring  

P. Koning: hij zal voor dit amendement stemmen 

vanwege zijn bezwaren tegen een 24-uurseconomie 

en de belangen van personeel en kleine winkeliers, 

zoals hij die ziet. 

 

Gewijzigd raadsvoorstel; PvdA vraagt hoofdelijke 

stemming. 

 

Stemverklaringen  

D66: het zal niemand verbazen, nu het voorstel zo 

gewijzigd is en we eigenlijk teruggaan naar een 

situatie van bekneveling en betutteling van het 

individu, D66 niet anders kan, dan tegen het voorstel 

stemmen. 

VVD: in haar bijdrage als fractie is duidelijk geweest 

dat zij voor het voorstel zijn. De fractie moet nu 

stemmen over een gewijzigd voorstel waarbij een 

fundamenteel punt aangepast is; maar de fractie vindt 

het van heel groot belang dat andere punten die in 

het voorstel staan, doorgang kunnen vinden. De 

fractie van de VVD ziet zich nu genoodzaakt mee te 

stemmen met het gewijzigde voorstel. 

Hoofdelijke 

stemming: zie 

bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigd 

raadsvoorstel: 

Voor: 26 

raadsleden 

Tegen: 4 

raadsleden 

 

Hoofdelijke 

stemming: zie 

bijlage 2 

 

5. Vaststellen 

programmabegroting 2014 

1. De programmabegroting 2014 vast te 

stellen. 

2. Het meerjarenperspectief t/m 2017 

voor kennisgeving aan te nemen en 

de verdere uitwerking hiervan te 

betrekken bij de financiële 

In stemming gebrachte amendementen en moties: zie 

bijlage 2.  

 

Stemverklaringen: zie bijlage 2. 

Zie bijlage 2 
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heroverwegingen die reeds gestart 

zijn. 

3. In te stemmen met de omvang en 

mutaties van de reserves zoals die in 

hoofdstuk 6 Overzicht reserves en 

voorzieningen van de begroting 2014 

staan vermeld. 

4. Extra (rijks)geld armoedebestrijding 

te oormerken voor bestrijding van de 

armoede in Doetinchem. 

5. € 20.000 beschikbaar te stellen aan 

de stichting Dos voor het woning-

bouwprogramma van FC Juntos; dit 

bedrag te dekken uit de algemene 

reserve 

6. Plan van aanpak 

fundamentele 

heroverweging 

Het Plan van aanpak fundamentele 

heroverweging vast te stellen. 

 Unaniem 

7. Rapport 

rekenkamercommissie Van 

grondexploitatie naar 

sturingsinformatie 

1. De algemene conclusies en zes 

deelconclusies uit het rapport te 

onderschrijven. 

2. Een raadswerkgroep in te stellen die, 

samen met het college, de 

aanbevelingen uit het rapport oppakt. 

3. De raadswerkgroep te verzoeken om 

uiterlijk 1 februari 2014 een plan van 

aanpak voor te leggen om de 

informatievoorziening van de 

grondexploitaties te verbeteren. 

 Unaniem 
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4. In de werkgroep te benoemen de 

raadsleden: Larsen, Thus,Wieman, 

Traag en Bulten. 

8.1 Controleprotocol en 

clientserviceplan 

accountantscontrole 2013 

Het controleprotocol en 

clientserviceplan 2013 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.2 Beschikbaar stellen budget 

voor planschadevergoeding 

Een budget van € 83.000,- beschikbaar te 

stellen ten laste van de algemene reserve 

voor een planschadevergoeding ten 

gevolge van het bestemmingsplan 

Hamburgerbroek 2000, fase 2  

(88e wijziging gemeentebegroting 2013). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.3 Lidmaatschap coöperatieve 

vereniging verwerking 

afvalstoffen Midwaste 

Eventuele wensen en bedenkingen aan te 

geven bij het ontwerpbesluit van het 

college tot lidmaatschap van Midwaste 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.4 Activiteiten rondom 

gemeenteraadsverkiezingen 

2014 

1. Akkoord te gaan met deelname aan 

een digitale stemwijzer en voor de 

uitvoering hiervan € 10.000,- 

reserveren in de begroting 2014 

binnen het raadsbudget ‘Overige 

goederen en diensten’. 

2. Te kiezen voor de stemwijzer 

Kieskompas.  

3. Kennis te nemen van de overige 

activiteiten rondom de lokale 

verkiezingen van 2014. 

Stemverklaringen 

SP: de fractie heeft tijdens de beeldvormende raad al 

aangegeven tegen punt 2 te zijn. Dit zou terug te 

vinden zijn voor de besluitvormende raad. De fractie 

heeft het nog niet terug gezien op de agenda. Zij wil 

genoemd hebben dat de SP tegen punt 2 van het 

voorstel is.  

CDA: naar aanleiding van de beeldvormende raad 

heeft de fractie nog keuze door te geven. Zij sluit 

zich aan bij de keuze voor het Kieskompas. Met 

name de bekendheid bij de kiezer heeft daarbij voor 

de fractie de doorslag gegeven. 

Akkoord bij 

hamerslag 

8.5 Geheimhouding en de 

gemeenteraad...de regels 

De werkwijze 'Geheimhouding en de 

gemeenteraad…de regels' vast te stellen. 

SGP-ChristenUnie verzoekt het college opnieuw de 

besloten besluitenlijst, die op dit moment niet meer 

Akkoord bij 

hamerslag 
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voor alle raadsleden zichtbaar is of in ieder geval 

voor de fractievoorzitters, toch weer ter inzage te 

leggen. 

Uw Belang sluit zich daarbij aan. 

9. Ingekomen brieven    

10. Besluitvorming 31 oktober  

2013 over grondexploitatie 

en krediet A18 

Bedrijvenpark 2013  

 Het besluit van de raadsvergadering van 31 oktober 

2013 blijft in stand. 

 

Motie SGP-ChristenUnie over afwaardering 

noordelijk deel, aangehouden in de raadsvergadering 

26 september, wordt opnieuw aangehouden. 

 

Motie PvdA zonnepanelen in noordelijk deel 

bedrijvenpark wordt aangehouden tot de 

raadsbehandeling van het duurzaamheidsprogramma. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 28 november 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


