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Onderwerp
1. Opening, vaststelling agenda en
toelating en
installatie
S.M. Dolleman

Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

De besluitenlijsten van 30 oktober 2014 en
6 november 2014 worden ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Besluitenlijst van
de raadsvergaderingen van
30 oktober en
6 november 2014
Vragenhalfuur

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Hamerstuk 6.2 wordt een bespreekstuk. De fractie van
de SP dient een amendement in om bij dit agendapunt
per beslispunt te stemmen. De vergadering gaat
daarmee akkoord.
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie van
GroenLinks: Bed, bad en brood.

De fractie van de SP stelt vragen over het telefonisch
voeren van Het Gesprek.
De fractie vindt de beantwoording van het college
onbevredigend en dient daarom een motie in. Deze
wordt aan het eind van de agenda behandeld.
De fractie van de SP en stelt vragen over de grondexploitatie van het A18 Bedrijvenpark Noordelijk deel.
Wethouder Drenth zegt toe de stukken die in oktober
ter inzage hebben gelegen, opnieuw ter inzage te leggen.
De raad gaat akkoord met zijn voorstel om hierover te
kunnen spreken bij agendapunt 6 in de beeldvormende
raad van 4 december a.s.

1

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering

Stemming
Unaniem
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4.

5.

Wet markt en
overheid

Visie kerntakendiscussie
6.1. Regionale
woonagenda;
kernenfoto’s

Op basis van artikel 25h, vijfde en zesde lid van
de Mededingingswet het algemeen belang vast te
stellen voor de hierna onder A, B, C en D
genoemde economische activiteiten en
bevoordeling van overheidsbedrijven:
A. het exploiteren van de parkeergarages
Amphion en Catharina;
B. het exploiteren van sportaccommodaties en
sportvelden;
C. het exploiteren van de bewaakte
fietsenstallingen Nieuwstad en Perlstein;
D. het bevoordelen van de overheidsbedrijven
Sportcentrum Rozengaarde BV en NV
Cultureel Centrum Amphion.
De visie kerntakendiscussie vast te stellen.
1. De kernenfoto’s voor de kernen Doetinchem,
Gaanderen en Wehl vast te stellen en vrij te
geven voor gebruik in het door de Stuurgroep
Regiovisie Wonen te voeren proces om te
komen tot de nieuwe woonagenda
Achterhoek 2020.
2. Als kwalitatieve regionale opgaven te
benoemen:
a. Leegstand van zakelijk en maatschappelijk
vastgoed;
b. De kwaliteit van de woningvoorraad;
c. De kwaliteit van het zorgvastgoed;
d. Sloop van woningen om de kwaliteit te

Unaniem

Unaniem
Stemverklaring
VVD: de fractie wil nogmaals het grote belang van de
regionale woonagenda onderstrepen. Zij gaat er dan
ook van uit dat middels de actieve informatieplicht de
raad hierbij betrokken zal worden en blijven.

Akkoord bij
hamerslag
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3.
4.
5.

6.2. Verordeningen
Participatiewet

1.
2.

verbeteren;
e. Monitoring van de woningleegstand;
f. Bereikbaarheid van de voorzieningen.
De financiering van de opgaven in regionaal
verband te bekijken.
Als kwantitatief uitgangspunt uit te gaan van
reële behoeftecijfers.
Wethouder Lambregts te mandateren met dit
uitgangspunt nieuwe regionale afspraken te
maken over de aantallen toe te voegen
woningen in de regio en de regionale
verdeling daarvan.
De Toeslagenverordening Wet werk en
bijstand gemeente Doetinchem per 1 januari
2015 in te trekken.
De hierna genoemde verordeningen vast te
stellen:
a. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015;
b. Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ en verrekening
bestuurlijke boete bij recidive gemeente
Doetinchem 2015;
c. Verordening individuele studietoeslag
gemeente Doetinchem 2015;
d. Re-integratieverordening Participatiewet
gemeente Doetinchem 2015;
e. Verordening individuele inkomenstoeslag
2015.

Stemverklaringen
Mevrouw Dolleman: toch even in het algemeen, zij wil
graag vooraf duidelijk maken dat zij per 1 januari 2015
werkzaam zal zijn als buurtcoach bij Buurtplein BV.
Momenteel is zij al werkzaam bij IJsselkring. Ze zal
vanavond meestemmen omdat hierover het standpunt in
de raad voor haar los staat van de werkzaamheden die
zij uitvoert. In andere gevallen zal zij het tijdig kenbaar
maken.
Bij 6.2.2a
GroenLinks: de fractie is het inhoudelijk eens met de SP
maar omdat het landelijk, wettelijk beleid is, vindt zij het
niet zinvol om tegen te stemmen.

Ad 6.2.1:
Unaniem
Ad 6.2. 2a:
Tegen: SP,
PvLM
Voor: de
overige
fracties
Ad 6.2.2b:
Tegen; SP,
PvLM
Voor: de
overige
fracties
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Ad 6.2.2c
Unaniem
Ad 6.2.2d:
Tegen: SP,
PvLM
Voor: de
overige
fracties

6.3. Alternatief geluidsproject ISV-3

Ad 6.2.2e:
unaniem
Akkoord bij
hamerslag

De ISV-3 gelden in te zetten voor geluidsanering
van woningen als gevolg van vaststelling van het
bestemmingsplan RBT.

7.

Ingekomen brieven

8.

Motie GroenLinks
Bed, bad en brood

De motie wordt verworpen.

9.

Motie SP
telefonisch voeren

De motie wordt aangehouden.

De antwoorden op de brieven 2 en 3 komen voor de
raad ter inzage.
Stemverklaringen
PvLM: de fractie is blij met het antwoord van de
wethouder en neemt daar genoegen mee. Zij stemt
daarom tegen de motie.
SP: de fractie sluit zich volledig aan bij de stemverklaring
van de PvLM.
PvdA: zij vertrouwt erop dat op het moment dat het
zich voordoet in Doetinchem, Doetinchem handelend
op zal treden. Daarom zal de fractie op dit moment de
motie niet steunen.
Het college zegt toe:
- de telefonisch uitgevoerde gesprekken nauwlettend

Voor:
GroenLinks
Tegen: de
overige
fracties.

Besluitenlijst gemeenteraad 27 november 2014
Raad voltallig: nee, zie bijlage
van keukentafelgesprekken

-

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 18 december 2014,

griffier

voorzitter

te volgen;
alvast proactief op zoek te gaan naar extra middelen
voor het geval er signalen zijn dat het vaker niet
goed gaat met de telefonische gesprekken;
in de brief die deze cliëntengroep krijgt op te nemen
dat zij het kunnen aangeven als ze een keukentafelgesprek willen.

