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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt aangevuld met drie 

agendapunten vanwege drie moties vreemd 

aan de agenda 

Burgemeester Joosten spreekt een in memoriam uit voor 

oud-raadslid en oud-wethouder mr. W. Kuiper. 

 

2. Toelating en installatie 

H.J. Beks  

   

3. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

30 januari 2014 

   

4. Vragenhalfuur  - De SP stelt vragen naar aanleiding van het gesprek 

tussen wethouder en bewoners Turfweg van 

18 februari jl.  

- De PvdA stelt vragen over het voornemen van het 

college een beweegbare paal te plaatsen op de 

Doetinchemseweg-Wehlseweg 

 

5. Voorbereidingskrediet 

nieuwbouw basisschool en 

accommodatie VVG ’25 in 

Gaanderen 

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te 

stellen van € 350.000,- voor de 

gezamenlijke nieuwbouw voor het 

basisonderwijs en VVG ’25; als dekking 

van de lasten aan te wijzen de financiele 

middelen van de investeringsagenda 

onderwijs. 

2. Een krediet van € 550.000,- beschikbaar 

te stellen voor de aanleg van een 

kunstgrasveld; als dekking van de lasten 

aan te wijzen de additionele financiele 

Toezegging 

De wethouder kijkt, samen met het schoolbestuur, 

nogmaals naar de financiële mogelijkheden om de drie 

scholen bij De Pol te huisvesten. De raad krijgt daar voor 

de zomervakantie een mededeling over. 

Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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middelen die zijn opgenomen in de 

begroting 2014. 

3. Hiertoe de 26e wijziging gemeente-

begroting 2014 vast te stellen. 

6. Verbeteren bestuurlijke 

informatie 

grondexploitaties 

1. Het plan van aanpak ‘Verbetering 

bestuurlijke informatievoorziening 

grondexploitaties’ vast te stellen met 

daarin: 

a. een aangescherpt besluitvormings-

proces waarin verantwoording jaarlijks 

plaatsvindt in de jaarrekening en 

sturing in een nieuw document, de 

Meerjarenprognose grondexploitaties 

(MPG); 

b. een heldere opbouw van de 

bestuurlijke informatie door gebruik 

van een informatiepiramide. 

2. Het college opdracht te geven: 

a. het plan van aanpak te implementeren 

en in 2014 en 2015 te evalueren met 

de raad; 

b. de meerjarenprognose grond-

exploitaties 2014 aan te bieden aan de 

raad voor mening- en besluitvormende 

behandeling op 17 juli 2014; 

c. in 2014 de gemeentelijke financiële 

beleidskaders en spelregels te 

analyseren en waar nodig met 

verbetervoorstellen te komen. 

 Unaniem 
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3. De griffier te verzoeken om in het 

introductieprogramma voor de nieuwe 

raad grondexploitaties als onderdeel op 

te nemen. 

7. Planning p&c-cyclus 2014 De planning van de p&c-cyclus 2014 is 

conform het planningsschema in het voorstel 

vastgesteld. 

 

Toezegging 

- De wethouder kan zich vinden in het laten vervallen 

van de behandeldata 13 en 25 maart. 

- De wethouder informeert de raad actief als de 

aannames bij de meicirculaire na complete 

doorrekening in augustus/ september flinke ruimte 

laten zien ten aanzien van de werkelijke cijfers. 

Unaniem 

8. Externe 

vertegenwoordigingen en 

portefeuille-indeling college 

1. Burgemeester Joosten aan te wijzen als lid 

van het AB van de Regio Achterhoek. 

2. Burgemeester Joosten te benoemen als 

bestuurslid van de Stichting Doetinchems 

Fonds Gemeente Spaarbank. 

 Er zijn 30 geldige 

stemmen 

uitgebracht. De 

benoemingen zijn 

unaniem aanvaard. 

9.1 Verlenging OGGz-

beleidskader en -plan 2008-

2013 en kennisname van 

voortgangsverslag 

1. Het Regionaal OGGz-beleidskader en  

-plan 2008-2013 met een jaar te 

verlengen. 

2. Het voortgangsverslag ter kennisneming 

aan te nemen.  

Amendement (verworpen) GroenLinks om mandaat voor 

woonlocaties bij de raad te leggen. 

 

Stemverklaringen amendement 

VVD: het gaat hier niet over wel of niet Skaeve Huse. Over 

dat proces hebben de meeste van ons de nodige twijfels. 

Dat komt voor 1 april nog terug en dan zal de raad het aan 

de kaders toetsen. Die kaders zijn al fors bijgesteld, de 

veiligheidsanalyse, het beheersplan komt nog terug naar de 

raad. Daar zijn wij aan zet en dat is goed geregeld; dat ligt 

ook helder voor. Dus is de motivatie zoals die gegeven is 

bij het amendement; de VVD ziet dit amendement als 

overbodig. 

Voor: 

GroenLinks, D66, 

SP, PvLM, Uw 

Belang, GBD 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, SGP-

CU, PLOD 
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SGP-ChristenUnie denkt dat de discussie die vanavond 

gevoerd wordt enerzijds helder is omdat er heel erg veel 

moeite en zorgen zijn over de locaties. Anderzijds speelt 

hier, laten we daar helder over zijn, ook een stuk 

verkiezingstijd. Dat wordt hier open neergelegd omdat in 

de verkiezingsprogramma’s schijnbaar dingen staan waar ze 

op dit moment voor of tegen zijn en dat kan veranderen. 

De fractie hecht eraan om de mandaatregeling te 

bespreken. Maar zij wil het niet voor haar rekening nemen 

om dit voor de verkiezingen zo te laten gaan. En omdat dit 

ook in april komt zal zij niet mee stemmen. Maar de SGP-

CU wil wel degelijk hierover spreken direct na de 

verkiezingen. 

D66: het amendement vraagt niet anders dan het kader, 

het mandaat in dit geval, terug te nemen. Dan zou je zeggen 

dan kan het proces doorgaan dus er is op zich geen reden 

om dat niet toe te staan. En alleen al het feit hoe enorm 

krampachtig daar op gereageerd wordt is voor D66, zeker 

gezien ook de uitspraken van de PvdA, reden het 

amendement te steunen. Maar daarnaast doet de fractie 

een dringende oproep om na de verkiezingen, aan de 

nieuwe raad en college het mandaat te heroverwegen. 

 

Stemverklaringen voorstel 

SP: de fractie wil onderstrepen dat dankzij en ondanks het 

uitstel en de verlenging van het beleidskader, niemand 

buiten de boot mag vallen. Zij roept het college daarvoor 

te waken. 

PvLM: ondanks dat de fractie het OGGz-beleid voor staan, 

stemt zij tegen omdat het mandaat erin blijft staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: 

PvdA, CDA, VVD, 

GroenLinks, SGP-

CU, SP, PLOD, 

GBD 

Tegen: 

D66, PvLM, Uw 
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Belang 

9.2 Verlenging benoeming leden 

rekenkamercommissie 

De benoeming van de leden van de 

rekenkamercommissie te verlengen tot een 

periode van zes jaar. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.3 Evaluatie taskforce 

woningbouwprojecten 

1. De Evaluatie taskforce 

woningbouwprojecten vast te stellen. 

2. De Taskforce op te heffen en over te 

gaan naar een systeem van monitoring. 

3. De financiële sturing op de afzonderlijke 

woningbouwprojecten (en ook de 

precieze inzet van de reeds voor deze 

projecten geoormerkte taskforce-

middelen) voortaan aan de raad te 

presenteren bij de Meerjarenprognose 

grondexploitaties (MPG). 

4. De inhoudelijke sturing in samenhang te 

brengen met het bestaande vastgoed en 

toekomstige sloopopgaven en deze aan de 

raad te presenteren als onderdeel van de 

MPG. De verschillende monitorings-

rapportages, waaronder de regionale 

monitoringsrapportage, daarin zoveel 

mogelijk te integreren. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.4 Uitvoeringsprogramma 

mobiliteit 2014 

1. Het uitvoeringsprogramma 

mobiliteitsplan 2014 en evaluatie van 

2013 vast te stellen. 

2. De geactualiseerde shortlist 

verkeersmaatregelen tot en met 2014 

vast te stellen. 

Stemverklaringen 

GroenLinks: door de bevolkingskrimp, de vergrijzing en 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en 

werken, neemt het autoverkeer af en zal ook gelijkmatiger 

overdag verdelen. Toch blijft het college nog steeds uitgaan 

van een groeiende vraag naar automobiliteit, terwijl 

Tegen: 

GroenLinks 

Voor: 

Overige fracties 
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3. De longlist verkeersmaatregelen vast te 

stellen. 

investeringen in een snel, veilig en comfortabel fietsnetwerk 

juist achterblijven. Waarschijnlijk zal het besef, net als bij de 

krimp, nog enkele jaren nodig hebben. Wanneer het 

ziekenhuis wordt verplaatst, zal het verkeer op de 

Europaweg enorm afnemen. De lobby van de wethouder 

voor financiële steun van de provincie voor verbreding van 

de Europaweg kan dus beter worden omgezet in een lobby 

voor financiële steun en realisatie van het ziekenhuis op het 

Wedeoterrein. Vanwege de financiën voor de oostelijke 

randweg zal GroenLinks tegen dit voorstel stemmen. Wat 

de fractie betreft komt er snel een nieuw en actueel 

mobiliteitsplan. 

D66 heeft deze raadsperiode al vaker haar grote 

betrokkenheid bij het verkeer geëtaleerd, en nee, zij heeft 

nu geen tien kantjes. Wel wil zij melden dat zij blij is met 

het onderdeel van dit voorstel waarin wordt gemeld dat er 

een nieuw mobiliteitsplan komt. Een vernieuwing waar D66 

al een aantal jaren om vraagt. Mede ook gelet op de 

beperkte financiën zal nog meer naar efficiënt gebruik van 

onze wegen gekeken moeten worden. Het nieuwe plan zal 

er een worden van bestendigheid, veiligheid en efficiënt 

gebruik. 

9.5 Wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst 

Achterhoek 

Toestemming aan het college te verlenen 

voor het nemen van een besluit tot 1e 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek 2012. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.6 Verordening tot eerste 

wijziging van de 

Legesverordening 2014 

De Verordening tot eerste wijziging van de 

Legesverordening 2014 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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10. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1 en 2 worden ter inzage 

gelegd. 

 

11. Motie Fruitbomen 

(GroenLinks) 

Verworpen Stemverklaringen 

CDA: de fractie heeft bij interruptie net al haar 

enthousiasme aangegeven voor dit soort initiatieven. Die 

heeft de fractie in het verleden ook altijd gesteund. Maar in 

dit geval vindt zij het onderzoek jammer om daar geld aan 

te besteden. Ze ziet liever dat er een paar extra bomen 

voor geplant worden. De fractie zal de motie daarom niet 

steunen. 

PvdA: de fractie vindt dat als het al bestaand beleid is er 

geen duur onderzoek gedaan hoeft te worden. Daarom 

steunt de PvdA de motie niet. 

D66 vindt het een hele sympathieke motie, maar geld 

uitgeven voor onderzoek naar iets wat je al doet, vindt de 

fractie een slechte zaak. Daarom zal D66 de motie niet 

steunen. 

SP vindt het voorstel eveneens sympathiek, maar zal het 

niet steunen vanwege de extra kosten die het met zich 

meebrengt. 

Voor: 

GroenLinks, 

PvLM, PLOD 

Tegen: 

PvdA, CDA, VVD, 

D66, SP, SGP-CU, 

Uw Belang, GBD 

12. Motie Geen coffeeshops 

vestigen op industrie-

terreinen (D66 e.a.) 

Ingetrokken Motie (ingetrokken) VVD om coffeeshopbeleid integraal te 

behandelen. 

 

Motie (ingetrokken) CDA om aantal coffeeshops vast te 

stellen op één. 

 

Toezegging 

- De burgemeester zal op dit moment geen cruciale 

besluiten nemen over coffeeshops. 
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- Voor de zomer legt het college een voorstel aan de 

raad voor om het coffeeshopbeleid te heroverwegen. 

13. Motie Locatie ziekenhuis 

(PvLM) 

Aangehouden tot de raadsvergadering van 

25 maart. 

Toezegging 

De wethouder legt opnieuw de vertrouwelijke financiële 

stukken ter inzage bij de beeldvormende raad. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


