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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De raad stelt de agenda gewijzigd vast. CDA en PvLM kondigen ieder een motie (vreemd aan de 

agenda) aan over de Skaeve huse. De twee moties 

worden aan de agenda toegevoegd als punt 7. 

 

De heer De Rechteren Van Hemert legt een verklaring af 

over zijn afsplitsing van de VVD. De naam van zijn fractie 

wordt: GemeenteBelangen Doetinchem. 

Mevrouw Sluiter legt namens de VVD-fractie ook een 

verklaring af. 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

28 november 2013 

De besluitenlijst wordt inclusief de 

gecorrigeerde stemverklaring van D66 bij 

agendapunt 7, vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de Stichting evenementen (i.o). 

De wethouder verwacht de raad vóór 1 april met een 

raadsmededeling verder te informeren. 

 

4. De Doetinchemse keuze 

voor het sociaal domein 

1. De notitie De Doetinchemse keuze vast 

te stellen. 

2. Het college opdracht te geven deze visie 

voor 1 januari 2015 te implementeren en 

daarbij: 

a. de rolverdeling tussen gemeente en 

uitvoeringsorganisatie helder uit te 

werken conform het opdrachtgever-

opdrachtnemer model; 

b. voor 1 april 2014 duidelijkheid te 

Amendement (aangenomen) GroenLinks,PvdA,CDA,VVD 

over verhouding gemeente-uitvoeringsorganisatie en 

opdrachtverstrekking. 

 

Amendement (aangenomen) VVD over concreet 

beleidsplan. 

 

Amendement (aangenomen) CDA om nieuwe 

ontwikkelingen in 2014 in de nota te verwerken en aan 

de raad voor te leggen. 

Unaniem 

 

 

 

Unaniem 

 

 

Unaniem 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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verschaffen aan de gemeenteraad over 

de juridische entiteit van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie; 

c. de opdrachtverstrekking aan de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie, inclusief het 

budget, ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

3. Het college op te dragen een vervolgstap 

te creëren eind eerste kwartaal 2014 om 

op basis van het algemeen kader van De 

Doetinchemse keuze toe te werken naar 

een concreet beleidsplan waarin de 

volgende aspecten worden meegenomen: 

a. de maatschappelijke doelstellingen; 

b. voor wie; 

c. welke resultaten willen we bereiken 

voor onze inwoners; 

d. wat gaan we doen. 

4. Parallel aan de implementatie de 

kadernotitie De Doetinchemse keuze in 

2014 aan te passen op alle nieuwe 

ontwikkelingen en deze aangepaste notitie 

uiterlijk in oktober 2014 voor 

herbevestiging aan de raad aan te bieden. 

 

 

Amendement (verworpen) SP om zorg voorop te stellen 

en financiën volgend te laten zijn. 

 

Stemverklaringen amendement SP 

CDA: wil ook het amendement  van de SP, dan gaat het 

over het amendement waarin beslispunt 3a wordt 

veranderd, wil de fractie graag voor stemmen. En de 

fractie gaat ervan uit, tenminste dat beslissen we dan hier 

ook, dat de raad in ieder geval een voorstel krijgt als het 

niet binnen de budgetten zou passen; want dan hebben 

we natuurlijk wel een probleem. En dan zou het altijd 

terug moeten komen naar de raad. Het is niet een 

vrijbrief om de budgetten te overschrijden, maar graag 

dan de discussie terug in de raad. 

VVD: over het amendement van de SP met betrekking tot 

de verruiming van de budgetten, althans zo leest de VVD 

het, er is een heel duidelijk financieel kader gegeven 

binnen de Doetinchemse keuze. Daar houdt de fractie 

aan vast. Op het moment dat niet mocht lukken, 

vertrouwt de fractie erop dat het college te allen tijden 

terug zal komen bij de raad. Het financieel kader zoals het 

nu gesteld is, binnen het budget blijven van het rijk, is 

bijzonder duidelijk. 

PvdA: de fractie kan een uitgebreid verhaal gaan houden, 

maar mevrouw Sluiter heeft het wat de fractie betreft 

prima verwoord. Het amendement van de SP vergroot 

alleen maar de onduidelijkheid en het staat duidelijk in het 

verhaal. Dus de PvdA zal het amendement niet steunen.  

PLOD: sluit zich aan bij de visie van VVD en PvdA omdat 

 

Voor: 

CDA, 

GroenLinks, 

SP, PLOD, 

PvLM 

Tegen: 

PvdA, VVD, 

D66, SGP-CU, 

GBD 
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ze het op dit moment een veel te vergaand voorstel vindt, 

gezien alles wat op de gemeente af komt. De gedachte is 

sympathiek, maar daar blijft het op dit moment bij. 

SGP-ChristenUnie: sluit zich ook aan bij de VVD. 

5.1 Evaluatie beleid 

peuteropvang in 

Doetinchem mei 2011-

november 2013 

1. Op basis van de notitie evaluatie van het 

beleid peuteropvang in Doetinchem mei 

2011 - november 2013 te constateren dat 

de peuteropvang in Doetinchem binnen 

het gestelde kader heeft gefunctioneerd. 

2. Het huidige kader peuteropvang te 

handhaven. 

 Unaniem 

5.2 Bevriezing ombuiging de 

Gruitpoort 

1. De brief van 11 september 2013 van het 

bestuur van de Gruitpoort voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. De bestaande budgetovereenkomst met 

de Gruitpoort met één jaar (2014) te 

verlengen. 

3. De voorgenomen ombuiging in de 

Voorjaarsnota 2011 van € 58.000 met één 

jaar uit te stellen. 

4. Deze uitgestelde ombuiging te dekken uit 

het te verwachten overschot op het VVV-

budget 2013.  

Stemverklaring GroenLinks 

De fractie kan nu nog niet overzien wat de voornemens 

van de Gruitpoort waard zijn. Zij wil de Gruitpoort de 

kans geven dat te laten zien. Daarom geeft de fractie de 

Gruitpoort het voordeel van de twijfel. 

Unaniem 

5.3 Belastingverordeningen 

2014 

De belastingverordeningen 2014 vast te 

stellen. 

 Unaniem 

5.4 Stand van zaken 

Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing-3 

1. De stand van zaken Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing-3 (ISV-3) vast te 

stellen. 

2. De prestatie van 45 (zorg)woningen voor 

 Unaniem 



Besluitenlijst gemeenteraad 19 december 2013 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

ISV-3 te laten landen binnen het project 

Iseldoks.  

3. Het hiervoor gelabelde budget van 

€ 350.000 toe te voegen aan het project 

Iseldoks. 

4. € 350.000 die uit de algemene middelen 

was toegevoegd aan Iseldoks, terug te 

laten vloeien naar de algemene middelen.  

5. Een vrijkomend gelabeld bedrag van 

€ 60.000 in te zetten voor geluids-

sanering van woningen langs het spoor in 

De Huet. 

6. Hiertoe de 97e wijziging van de 

gemeentebegroting 2013 vast te stellen. 

5.5 Extern Veiligheidsbeleid 1. Het Extern Veiligheidsbeleid vast te 

stellen, wat inhoudt dat de gemeente: 

- in woongebieden geen nieuwe 

risicobronnen meer toelaat; 

- op het A18 Bedrijvenpark vestiging van 

nieuwe risicobronnen mogelijk houdt; 

- op de overige bedrijventerreinen en in 

het buitengebied vestiging van nieuwe 

risicobronnen alleen onder 

voorwaarden mogelijk maakt; 

- zowel intern als met de VNOG en de 

ODA duidelijke werkafspraken vastlegt 

over besluitvorming en advisering op 

het gebied van externe veiligheid. 

2. Het Extern Veiligheidsbeleid door te 

Stemverklaring GroenLinks 

Zij heeft zich altijd ingezet voor een gezonde en veilige 

leefomgeving voor inwoners van onze gemeente. Met dit 

extern veiligheidsbeleid geeft het college uitvoering aan 

landelijk beleid. Wat GroenLinks betreft is dit een eerste 

goede stap in de richting. Het is wel zorgwekkend dat het 

college onlangs bij het bestemmingsplan Buitengebied nog 

nieuwe risicovolle plannen heeft toegelaten, zoals de 

uitbreiding van een flink aantal silo’s bij een dierenbedrijf 

op steenworp afstand van een woonwijk. De fractie 

verwacht van het college bij de uitvoering van dit voorstel 

een overzicht van alle risicovolle plekken en activiteiten 

die er in Doetinchem zijn. 

Unaniem 
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vertalen naar de bestemmingsplannen van 

Doetinchem. 

5.6 Evaluatie Regionale 

Woonagenda 

1. De kernpunten uit de Factsheets 

Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 

als uitgangspunten vast te stellen voor de 

Regionale Woonagenda 2015-2025,  

2. De conclusies en aanbevelingen uit de 

Evaluatie Regionale Woonvisie 

Achterhoek 2010-2020, de 

Woningmarktmonitoren 2012 en 2013 en 

het Achterhoeks Woonwensen en 

Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) mee te 

nemen als bouwstenen voor de Regionale 

Woonagenda 2015-2025. 

Stemverklaring GroenLinks 

De fractie constateert dat de regio er 5 jaar later ook 

achter is dat het woningbouwprogramma veel te 

ambitieus is geweest. Bij het lezen van de 

woningmarktmonitor moet de meerderheid van de raad 

toch eigenlijk beseffen dat ze zich bij Iseldoks opnieuw 

door de mooie verkooppraatjes van de wethouder in de 

luren hebben laten leggen. Dat zou een succes worden 

door in te zetten op verkoop aan senioren. Uit de 

monitor blijkt dat dit een knelpunt is omdat senioren 

bijna niet verhuizen. Of denkt men nu ook weer dat in 

het grote Doetinchem alles anders zal gaan? 

Unaniem 

5.7 Schikking Goldewijk 1. Kennis te nemen van het bereikte 

onderhandelingsresultaat, zoals verwoord 

in de vaststellingsovereenkomst, die voor 

de raad onder geheimhouding ter inzage 

ligt.  

2. Te verklaren geen wensen en bedenkingen 

te hebben ten aanzien van de bereikte 

overeenstemming. 

 Unaniem 

6. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1, 2 en 3 komen voor de 

raad ter inzage. 

 

7. Twee moties over Skaeve 

huse 

1. De raad voor 1 april 2014 te informeren 

over de verdere uitwerkingen behorende 

bij de voorbehouden uit het college-

besluit met betrekking tot de kaders, 

inrichtingsschetsen, beheersbaarheid en 

Motie (aangenomen) CDA, PvdA en VVD om de raad te 

betrekken bij de verdere uitwerkingen van de locaties 

voor Skaeve huse. 

 

Stemverklaring GroenLinks: de fractie steunt de motie 

Voor: 

PvdA, CDA, 

VVD, D66, 

SGP-CU, 

PLOD, GBD 
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financiën. 

2. Tijd te nemen om vragen alsnog te 

beantwoorden. 

3. Ten aanzien van de locatie Turfweg te 

komen tot een precieze inrichtingsschets 

in overleg met de omwonenden. Hiervan 

de financiële consequenties te 

onderzoeken en de raad hierover te 

informeren via een raadsmededeling. 

4. Ten aanzien van de locatie Wielstraat te 

komen met een verder uitgewerkte 

onderbouwing en de daarbij behorende 

financiële consequenties en de resultaten 

hiervan te verwerken in een nieuw 

raadsvoorstel. 

5. Conform eerdere discussie in de raad te 

blijven zoeken naar mogelijkheden voor 

snellere en goedkopere realisatie en naar 

tijdelijke oplossingen voor de doelgroep. 

van CDA e.a. niet. Zij ziet het meer als een motie van 

treurnis en dat betreurt de fractie eigenlijk. 

 

 

Motie (verworpen) PvLM, SP over uitstel locatiekeuze 

Skaeve huse. 

Tegen: 

GroenLinks, 

SP, PvLM 

 

Voor: 

GroenLinks, 

D66, SP, PvLM 

Tegen: 

PvdA, CDA, 

VVD, PLOD, 

SGP-CU, 

GBD 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 30 januari 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


