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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is ongewijzigd 

vastgesteld. 

De burgemeester beantwoordt de artikel 36-

vragen van de PvdA over het kinderpardon 

mondeling . De fractie is akkoord  met de 

beantwoording. Hiermee is de procedure 

afgerond. 

 

De burgemeester deelt mee dat het Centraal 

orgaan asielzoekers (COA) een opvang voor 

vluchtelingen gaat realiseren in PI De 

Kruisberg. 

 

2. Besluitenlijst 

raadsvergaderingen 24 

april en 19 mei 2014  

De besluitenlijsten zijn 

ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De fractie van de SP stelt vragen over de Wet 

markt en overheid en de gevolgen daarvan 

voor huurprijzen van gemeentelijk vastgoed. 

 

4. Stichting gasthuisfonds: 

statutenwijziging en 

goedkeuring begroting 

2014 

1. De statutenwijziging van 

Stichting Gasthuisfonds 

Doetinchem goed te 

keuren. 

2. De begroting 2014 van 

Stichting Gasthuisfonds 

Doetinchem goed te 

keuren. 

 

Amendement (verworpen) PvLM en SP om de 

statuten niet te wijzigen. 

 

 

Stemverklaringen 

CDA: het zal duidelijk zijn dat de fractie tegen 

het amendement zal stemmen; zij gaat 

instemmen met het raadsvoorstel, maar doet 

dat met gemengde gevoelens. We snijden 

Amendement 

Op verzoek van PvLM is er 

hoofdelijk gestemd. 

Voor de stemming: zie bijlage 2 

 

Het amendement is verworpen met 

12 stemmen voor en 17 stemmen 

tegen. 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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immers een langdurige, officiële relatie door 

tussen het Gasthuisfonds en het 

gemeentebestuur. De fractie vertrouwt er 

echter op dat het college van provisoren 

toeziet op het in stand houden van de 

stichting en haar goede werk volgens een 

eeuwenoude traditie blijft voortzetten. 

GroenLinks: de fractie wil meewerken aan het 

efficiënter functioneren van het fonds omdat 

zij dat anders en beter willen doen en het 

vooral willen houden binnen de werking van 

de inhoud van het werk voor kwetsbare 

burgers. GroenLinks is tot het besluit 

gekomen omdat zij het moeten kunnen 

loslaten; om aan het bestuur te laten zien dat 

zij hen niet wantrouwen. Maar de fractie 

verwacht wel dat het fonds haar 

werkzaamheden ook zorgvuldig nakomt, zoals 

dat tot op heden is gebeurd. Het gaat hier om 

mensen en niet om cijfers of poppetjes. 

D66: het beroepen op historisch besef ontgaat 

de fractie. Historie is nu eenmaal een 

organisch systeem dat steeds aan verandering 

blootstaat, dus ontstaat op hetzelfde moment 

een nieuwe historie. En, onderdeel van het 

coalitieakkoord is vertrouwen geven. Dat 

betekent ook loslaten. Dan ziet D66 in het 

steunen van het amendement een motie van 

wantrouwen richting het Gasthuisbestuur. De 

fractie zal het amendement niet steunen en 
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het collegevoorstel steunen.  

Voorstel 

Voor: CDA, VVD, D66, 

GroenLinks, SGP-CU 

Tegen: SP, PvdA, PvLM, GBD 

5. Financiering sporthal 

Sportpark Zuid 

Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben ten 

aanzien van de overeenkomst 

d.d. 19 mei 2014 tussen 

Stichting SaZa, 

Graafschapcollege en 

gemeente ten aanzien van 

vooruitbetaalde huur ten 

behoeve van de financiering 

sporthal. 

 Unaniem 

6. Hamerstukken    

6.1 3e Tranche 

startersleningen 

1. Een 3e tranche 

startersleningen 

beschikbaar te stellen voor 

een bedrag van € 500.000.  

2. Dit bedrag te financieren 

met vreemd vermogen, 

aan te trekken bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten 

(BNG).   

 Akkoord bij hamerslag 

6.2 Krediet 

grondaankoop 

Kommendijk 10 

Een krediet van € 485.000,- 

beschikbaar te stellen voor de 

aankoop van de  grond ter 

hoogte van de Kommendijk 

 Akkoord bij hamerslag 
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10; te dekken uit het product 

begraafplaatsen.  

 

6.3 Verordening 

basisregistratie 

personen gemeente 

Doetinchem 

De Verordening 

basisregistratie personen 

gemeente Doetinchem vast te 

stellen 

 

 Akkoord bij hamerslag 

7. Ingekomen brieven  Het antwoord op de brieven 1 en 2 komt ter 

inzage voor de raad. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van  

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


