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Raad voltallig: ja 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

Tussengevoegd wordt agendapunt 9: 

Motie SP Doetinchem jeugdloonvrij. 

Herdenking oud-raadslid uit Wehl: 

A.G.M. (Fons) Haentjens 

 

2. Toelating en installatie mevrouw 

G.J.M. Bulten-Winters 

   

3. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

29 oktober en 5 november 2015 

De besluitenlijst van 29 oktober wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

De besluitenlijst van 5 november 2015 is 

vastgesteld, met uitzondering van 

agendapunt 10. 

 

 

 

De PvdA heeft een correctie op een 

toezegging over de vermogensnorm bij 

agendapunt 10, de programmabegroting. 

Vanwege technische problemen kan de 

videofilm niet worden teruggekeken en 

kan niet gecontroleerd worden wat de 

juiste tekst moet zijn. In de volgende 

raadsvergadering wordt dit onderdeel 

van de besluitenlijst opnieuw ter 

vaststelling voorgelegd. 

 

4. Vragenhalfuur  - De fractie van de PvLM stelt vragen 

over gebruik van een tekening bij een 

kort geding, terwijl de raad nog een 

besluit moet noemen over de 

betreffende kwestie. 

- De fractie van de PvdA stelt 

vervolgvragen over postadressen 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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voor mensen zonder vaste woon- of 

verblijfplaats. 

- De fractie van de PvdA stelt vragen 

over onrust bij TSN. 

5. Voorgenomen besluit college 

m.b.t. uitbreiding opvangcapaciteit 

De Kruisberg naar 800 plaatsen 

1. Kennis te nemen van het verzoek van 

COA, inhoudende een ophoging van 

de capaciteit van procesopvanglocatie 

De Kruisberg naar 800 personen, te 

realiseren door middel van het 

plaatsen van tijdelijke bebouwing, 

voor de duur van in totaal 5 jaar. 

2. Kennis te nemen van het voornemen 

van het college om hiervoor geen 

toestemming te verlenen. 

 

 

 

Motie (aangenomen) PvdA over regionale 

samenwerking voor opvang en 

huisvesting vluchtelingen. 

Voorstel 

Unaniem 

 

Motie 

Unaniem 

6. Gemeentelijke 

vertegenwoordiging EUREGIO 

1. De volgende personen de gemeente 

Doetinchem te laten vertegen-

woordigen in het Algemeen Bestuur 

van de EUREGIO: 

a. burgemeester bc. N.E. Joosten, 

met wethouder drs. P.C. Drenth 

als zijn plaatsvervanger; 

b. raadslid mevr. C.H. Bouwens, met 

raadslid H.E. Dorland als haar 

plaatsvervanger; 

c. raadslid R. Ooms, met raadslid 

E. Venema als zijn plaatsvervanger. 

2. De Regio Achterhoek te verzoeken 

een voorstel te doen toekomen aan 

alle Achterhoekse gemeenten ter 

 Stemronde 1 

Dhr. Joosten: 31 

 

Stemronde 2 

Mevr. Bouwens: 31 

 

Stemronde 3 

Blanco: 1 

Dhr. Ooms: 30 

 

Stemronde 4 

Blanco: 1 

Dhr. Drenth: 29 

Mevr. Lambregts: 1  
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verkrijging van het mandaat om de 

voordracht vanuit de Achterhoekse 

gemeenten voor de EUREGIO-Raad 

te doen en ter vastlegging van de 

spelregels voor de totstandkoming 

van die voordracht. 

 

Stemronde 5 

Dhr. Dorland: 30 

Dhr. Venema: 1 

 

Stemronde 6 

Blanco: 19 

Dhr. Venema: 12 

 

Dictumpunt 2 

Unaniem 

7.1. Wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling Wedeo 

1. De Gemeenschappelijke regeling d.d. 

18 september 2015 vast te stellen en 

daarmee te besluiten om als raad per 

1 januari 2016 uit te treden uit de 

Gemeenschappelijke Regeling Wedeo.  

2. Toestemming te verlenen aan het 

college van burgemeester en 

wethouders tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Wedeo 

conform de tekst van de 

Gemeenschappelijke Regeling d.d. 

18 september 2015. 

Stemverklaringen: 

VVD: met dit voorstel wordt een besluit 

genomen over een langlopend traject dat 

invloed heeft op een grote groep 

kwetsbare inwoners. De VVD betreurt 

dat op veel vragen en aandachtspunten 

nog geen antwoord gegeven kan worden. 

Met de toezegging om aanvullend per 

kwartaal geïnformeerd te worden over 

de voortgang, stemt de VVD 

desalniettemin in met het voorstel. 

D66: in de optiek van D66 is het voorstel 

strijdig met haar uitgangspunten. Door 

een systeem waarin db en ab uit college-

leden bestaan wordt de democratische 

besluitvorming zoals D66 die voorstaat 

en de bedrijfscontrole, geweld aan 

gedaan. Verwijzen naar landelijke 

regelgeving doet hieraan niets af. Maar 

Akkoord bij 

hamerslag 
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om de mensen van Wedeo niet af te 

vallen, zal D66 wel voor stemmen. 

De fractie wil op korte termijn een 

principiële discussie over dit soort 

structuren. 

SP: met de toezegging uit de 

beeldvormende raad dat nog gekeken 

wordt naar de vertegenwoordiging van 

personeel in de nieuwe Wedeo, gaat de 

SP voor stemmen. 

7.2. Instemmen met benoeming lid 

Raad van Toezicht Muziekschool 

Oost-Gelderland 

In te stemmen met de benoeming van 

mevrouw H. van den Broek-Hanskamp 

tot lid van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Muziekschool Oost-Gelderland. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.3. Bestemmingsplan Wijnbergseweg 

40 - 2015 

1. Het bestemmingsplan Wijnbergse- 

weg 40 - 2015 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.4. Borgstelling voor lening DZC'68 Wensen en bedenkingen in te brengen 

inzake het voorgenomen besluit van het 

college van burgemeester en wethouders 

om borg te staan voor een lening van 

Stichting DZC'68 promotie (zie 

stemverklaringen). 

Stemverklaringen: 

VVD: de fractie betreurt dat er geen 

andere oplossing is gevonden binnen de 

sportcoöperatie, het vastgoedfonds of 

het sportbeleid, temeer gezien de 

zorgwekkende schuldenpositie zoals 

benadrukt in de unaniem aangenomen 

motie bij de begroting 2016 en de nota 

bene in het voorstel genoemde 

wenselijkheid om de omvang van de 

garanties te beperken. De VVD zal 

instemmen met het voorstel vanwege het 

Akkoord bij 

hamerslag 
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grote maatschappelijke belang van de 

sportvereniging. 

GroenLinks: de fractie gaat ervan uit dat, 

in lijn met het door de gemeente 

ingezette traject energiebesparing 

buitensportverenigingen, de 

accommodaties van DZC op aspecten als 

energiebesparing en duurzame energie, 

optimaal zullen scoren. GroenLinks 

stemt in. 

D66: zij was, is en blijft tegen 

borgstellingen, conform bestaand beleid. 

Omdat de fractie in dit stadium de 

sportclub daar niet de dupe van willen 

laten zijn, zal zij nu voor stemmen. D66 

wil op korte termijn een principiële 

discussie in deze raad over 

borgstellingen. 

Mevr. Kock onthoudt zich van stemming 

vanwege haar rol in het bestuur van 

DZC. 

7.5. Borgstelling Doetinchemse 

Hockeyclub (DHC) 

Wensen en bedenkingen in te brengen 

inzake het voorgenomen besluit van het 

college van burgemeester en wethouders 

om borg te staan voor een lening aan de 

Doetinchemse Hockey Club (DHC) (zie 

stemverklaringen). 

Stemverklaringen: 

VVD: de fractie betreurt dat er geen 

andere oplossing is gevonden binnen de 

sportcoöperatie, het vastgoedfonds of 

het sportbeleid, temeer gezien de 

zorgwekkende schuldenpositie zoals 

benadrukt in de unaniem aangenomen 

motie bij de begroting 2016 en de nota 

Akkoord bij 

hamerslag 
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bene in het voorstel genoemde 

wenselijkheid om de omvang van de 

garanties te beperken. De VVD zal 

instemmen met het voorstel vanwege het 

grote maatschappelijke belang van de 

sportvereniging. 

GroenLinks: de fractie gaat ervan uit dat, 

in lijn met het door de gemeente 

ingezette traject energiebesparing 

buitensportverenigingen, de 

accommodaties van DHC op aspecten als 

energiebesparing en duurzame energie, 

optimaal zullen scoren. GroenLinks 

stemt in. 

D66: zij was, is en blijft tegen 

borgstellingen, conform bestaand beleid. 

Omdat de fractie in dit stadium de 

sportclub daar niet de dupe van willen 

laten zijn, zal zij nu voor stemmen. D66 

wil op korte termijn een principiële 

discussie in deze raad over 

borgstellingen. 

Dhr. Venema onthoudt zich van 

stemming vanwege zijn in het verleden 

nauwe betrokkenheid bij zowel het 

waterveld en als het clubhuis van DHC. 

7.6. Verordening financiële regeling 

gemeentelijke Ombudsman 

De Verordening financiële vergoeding 

gemeentelijke ombudsman vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 3 komt ter inzage  
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voor de raad. 

9. Motie SP: Doetinchem 

jeugdloonvrij 

 Motie (aangenomen) SP over 

Doetinchem jeugdloonvrij 

 

Stemverklaringen: 

VVD: de fractie zal instemmen met de 

motie. Niet vanwege het betoog van de 

wethouder maar omdat zij het zien als 

een oproep om hier landelijk goede 

afspraken over te maken. 

D66: zij ziet deze motie als een 

uitvoeringsmotie van een door D66 

landelijk ingediende en in de Kamer 

aangenomen motie; het moet landelijk 

geregeld. Nu de juridische bezwaren 

tegen de tekst uit de vorige motie zijn 

weggenomen, zal D66 de motie steunen. 

Tegen: 

CDA 

Voor: 

de overige fracties 

10. Afscheid wethouder drs. 

L.W.C.M. van der Meijs-van der 

Laar 

   

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 17 december 2015, 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


