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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

Het ordevoorstel wordt verworpen Ordevoorstel D66 om behandeling 

van agendapunt 8 uit te stellen. 

 

 

 

De volgorde van behandeling van de 

agendapunten 6,7 en 8 wordt: 

7,8 en 6. 

Voor:  

D66, PvdA,  SP, Uw Belang, 

PLOD, GBD 

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, 

SGP-CU, PvLM 

 

2. Toelating nieuw 

gekozen raadsleden 

 De 31 nieuw gekozen raadsleden 

kunnen worden toegelaten. 

 

3. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

27 februari 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

4. Vragenhalfuur 

 

 Uw Belang stelt vragen over de laatste 

stand van zaken voor de Skaeve huse 

 

5. Verplaatsing 

Slingeland Ziekenhuis 

1. Medewerking te verlenen aan de 

keuze van Slingeland Ziekenhuis voor 

de locatie 

Kemnaderallee/Oudesluisweg voor 

nieuwbouw van het ziekenhuis. 

2. Een krediet te voteren van € 

4.200.000, zijnde het geraamde bruto 

aankoopbedrag ten behoeve van de 

aankoop en doorlevering aan 

Slingeland Ziekenhuis van de gronden 

Stemverklaring 

SP: zoals eerder gezegd hebben beide 

locaties voor- en nadelen. De weg 

ernaar toe betreurt de fractie. Zij had 

graag gezien dat meerdere 

inbreidingslocaties waren onderzocht, 

maar de fractie zal het voorstel wel 

steunen. 

 

Motie (verworpen) PvLM en 

Voorstel 

Voor: PvdA, CDA, VVD, D66, 

SGP-CU, SP, PLOD, Uw Belang, 

GBD 

Tegen: GroenLinks, PvLM 

 

 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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die verworven dienen te worden 

voor de realisatie van het ziekenhuis 

op de locatie 

Kemnaderallee/Oudesluisweg, met als 

dekking de verkoopopbrengsten van 

deze a-b-c-levering. 

3. Hiertoe de 30e wijziging 

gemeentebegroting 2014 vaststellen. 

 

GroenLinks over locatieonderzoek 

naar A18-terrein en Wedeoterrein. 

 

Toezegging: 

De raad wordt geïnformeerd over 

vervolgonderzoeken die gaan 

plaatsvinden in het kader van 

verplaatsing ziekenhuis naar A18-

terrein. 

 

Motie 

Voor: GroenLinks, PvLM,  

Tegen: PvdA, CDA, VVD, D66, 

SGP-CU, SP, PLOD, Uw Belang, 

GBD 

 

 

6. Rapport 

rekenkamercommissie 

Van volgend naar 

kaderstellend 

 

1. De conclusies en aanbevelingen 1, 2, 

3 en 6 uit het rapport over te nemen.  

2. Deze aanbevelingen te betrekken bij 

de startconferentie van de nieuwe 

raad.  

3. Aanbevelingen 4 en 5 voor 

kennisgeving aan te nemen en mee te 

geven aan betrokkenen bij de 

onderhandelingen over een nieuw 

coalitieakkoord.  

 

Stemverklaring  

SGP-ChristenUnie: zij stemt in met 

GroenLinks. Er staat gewoon dat de 

raad en de griffie het doen. Als het 

CDA dat bij het college neerlegt zal de 

fractie tegen stemmen. De heer Bulten 

biedt alsnog 1x aan te proberen de 

dynamische jaarplanning op de rol te 

krijgen. 

Unaniem 

7. Beleidsinhoudelijke 

verantwoording 2013  

De beleidsinhoudelijke verantwoording 

2013 (onderdeel jaarstukken 2013) voor 

kennisgeving aannemen. 

 

Amendement (aangenomen) CDA om 

jaarverslag voor kennisgeving aan te 

nemen. 

Amendement 

Unaniem (mevrouw Grootjans 

was afwezig bij de stemming). 

 

Gewijzigd voorstel 

Unaniem (mevrouw Grootjans 

was afwezig bij de stemming). 
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8. Selectie beleidsvelden 

fundamentele 

heroverweging 

1. Alle beleidsvelden uit ‘Analyse 

functies gemeentebegroting 

Doetinchem’ te selecteren voor 

verdere uitwerking in het kader van 

de fundamentele heroverweging. 

2. Het college te verzoeken de 

uitwerking van deze beleidsvelden 

direct ter hand te nemen aan de hand 

van de vragen naar 

verantwoordelijkheid, uitvoering, 

efficiency en consequenties, zoals 

geformuleerd in dit raadsvoorstel. 

3. Het proces van de fundamentele 

heroverweging te betrekken bij de 

coalitieonderhandelingen en 

nadrukkelijk het proces en de 

uitwerking van de beleidsvelden voor 

beeldvorming en besluitvorming aan 

de gemeenteraad voor te leggen. 

 

Amendement (aangenomen) VVD om 

alle beleidsvelden te selecteren voor 

verdere uitwerking en om proces en 

uitwerking voor beeldvorming en 

besluitvorming aan de raad voor te 

leggen. 

 

Stemverklaring 

PvdA: de fractie heeft net al 

aangegeven bij het ordevoorstel dat ze 

zich kan voorstellen dat de nieuwe 

raad andere keuzes maakt in de 

beleidsvelden. Vandaar dat de fractie 

het amendement van de VVD kan 

steunen. Op deze manier kan de 

nieuwe raad alsnog de keuzes maken. 

Amendement 

Unaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel 

Unaniem 

9. Hamerstukken    

9.1 Overeenkomst 

voorkeursrecht 

hervestiging Slingeland 

Ziekenhuis 

 

 Stemverklaring 

GroenLinks: aangezien de punten 9.1 

en 9.2 een sterke samenhang hebben 

met het eerder behandelde punt over 

verplaatsing van het ziekenhuis, zal de 

fractie bij deze twee agendapunten 

tegen stemmen. 

PvLM: idem voor de leden van de 

Tegen: GroenLinks, PvLM 

Voor: overige fracties 
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PvLM 

9.2 (Be)vestigen en 

begroting voorkeursrecht 

nabij Ettenseweg 

(beoogde locatie 

Slingeland) 

 

  Tegen: GroenLinks, PvLM 

Voor: overige fracties 

9.3 Jaarrekening 2013 

2015 van de GR 

IJsselgraaf 

 

  Akkoord bij hamerslag 

9.4 Wijziging 

Subsidieverordening 

Achterhoek Bespaart 

2013-2014 

 

  Akkoord bij hamerslag 

10. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1,5,6 

en 7 komen ter inzage voor de raad 

 

11. Afscheid 

vertrekkende 

raadsleden 

   

12. Afscheidswoorden 

door de nestor van de 

raad 
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van  

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


