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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De raad heeft de agenda gewijzigd 

vastgesteld.  

Aan de agenda worden twee bespreek-

stukken toegevoegd: 

Agendapunt 8: Afwegingskader consultatie 

toekomst binnenstad Doetinchem 

Agendapunt 9: Beantwoording artikel 37 

vragen van de SP over mogelijke misstanden 

bij werken met behoud van uitkering. 

  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

25 juni 2015 

De besluitenlijst wordt met een aanvulling 

vastgesteld. 

D66 licht toe dat zij bij haar stemverklaring bij 

agendapunt 6, met ‘u’ de voorzitter bedoeld heeft 

en niet de raadsleden. 

 

3. Vragenhalfuur  De fractie van de VVD stelt vragen over het 

leegstandspercentage in de Regionale woonagenda. 

De fractie van GroenLinks stelt vragen over de 

stadsboulevard. 

 

4. Initiatiefvoorstel 

drugsbeleid/ 

coffeeshopbeleid 

1. De Uitvoeringsnota Coffeeshopbeleid uit 

te breiden naar een Uitvoeringsnota 

Drugsbeleid, waarbij het coffeeshopbeleid 

een onderdeel wordt van het drugsbeleid. 

2. Een sluitend preventie- en voorlichtings-

beleid op te nemen voor de jeugd in de 

categorie tot 18 jaar met: 

a. beschrijving van de in te zetten 

middelen; 

A1, Amendement CDA (verworpen) over afstands- 

en ingezetencriterium. 

 

 

 

 

 

A2, Amendement CDA (verworpen) over aantal 

coffeeshops. 

A1 

Voor: CDA 

Tegen: de 

overig 

aanwezige 

fracties 

 

A2 

Voor: CDA, SP 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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b. opstellen van een jaarplan; 

c. jaarlijkse rapportage van de behaalde 

resultaten en stand van zaken. 

3. Daar waar mogelijk rekening te houden 

met een toekomstige legalisering van 

softdrugs en daarin een actieve rol te 

vervullen, zoals het regelmatig actief 

benaderen van de minister van Veiligheid 

om een pilot mogelijk te maken of samen 

met andere gemeentes, die hetzelfde 

nastreven, op te trekken en in regel-

matige bijeenkomsten met elkaar een lijn 

uit te zetten om legalisering uiteindelijk 

mogelijk te maken. 

4. Het aantal van twee coffeeshops lijkt op 

dit moment voldoende om de markt te 

bedienen maar ook om een monopoly-

positie uit te sluiten. Een uitbreiding naar 

drie is pas wenselijk als daartoe signalen 

komen. 

5. Het zoekgebied voor de vestiging van 

coffeeshops te beperken tot de rand van 

het centrum of een locatie aan een 

invalsweg binnen de bebouwde kom van 

Doetinchem, waarbij vooral gelet wordt 

op verkeersbewegingen en parkeer-

gelegenheden. 

6. Openingstijden vanaf 18:00 uur te 

hanteren. 

7. Het handhavingstraject wat betreft 

 

 

 

 

 

A3, Amendement  PvLM (aangenomen) over actief 

volgen ontwikkelingen legalisering. 

 

 

 

 

 

 

Stemverklaring gewijzigd voorstel 

B. Vonk: Hoewel hij hecht aan het afstandscriterium 

acht hij het van groter belang dat er op korte 

termijn een gedegen en effectief preventie- en 

voorlichtingsbeleid van de grond komt en daarom 

zal hij in afwijking van de fractie voor het voorstel 

stemmen. 

 

 

 

M1, Motie CDA (verworpen) over zoekgebied voor 

vestiging. 

 

 

 

 

 

Tegen: PvdA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, PvLM 

 

A3 

Voor: PvdA, SP, 

GBD, 

GroenLinks, 

PvLM 

Tegen: CDA, 

VVD, D66 

 

Gewijzigd 

voorstel 

Voor: PvdA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, PvLM, 

Vonk 

Tegen: 5 leden 

van het CDA 

 

M1 

Voor: CDA, SP 

Tegen: PvdA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, PvLM 
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softdrugs toe te spitsen op de illegale 

softdrugshandel aan minderjarigen. 

8. Voor alle andere drugs die volgens de 

Opiumwet verboden zijn een zero 

tolerance beleid te voeren. 

M2, Motie SP en PvLM (aangenomen) over 

onderzoek rol jeugdtoezichtwerk. 

 

 

 

 

 

 

Toezegging 

De burgemeester zal fracties in de gelegenheid 

stellen hun zienswijze te geven op zijn voornemen 

tot beleid voor coffeeshops/drugs. 

M2 

Voor: CDA, 

PvdA, SP, GBD, 

PvLM 

Tegen: VVD, 

D66, 

GroenLinks 

5. Investeringsbijdrage aan 

NV Amphion 

1. De vordering van NV Amphion op de 

gemeente Doetinchem af te wijzen. 

2. De hypothecaire lening om te zetten in 

een eenmalige investeringsbijdrage. 

3. Deze investeringsbijdrage te activeren en 

af te schrijven op basis van annuïteiten 

voor het restant van de afschrijvings-

termijn. 

4. Het beleid met betrekking tot de 

toekomstige afschrijvingen op te nemen in 

de budgetovereenkomst per 2016. 

5. Een bestemmingsreserve te vormen voor 

vervangingsinvesteringen en hieraan per 

2016 t/m 2030 jaarlijks een dotatie te 

doen van € 50.000,- uit het budget 

Cultuur. 

6. In de nieuwe budgetovereenkomst een 

Amendement PvdA (verworpen) over wijziging 

beslispunt 5. 

 

Stemverklaring bij amendement 

PvLM: de fractie vindt het een sympathiek 

amendement en kan er wel in meegaan. Maar vooral 

door de verwarring die op het laatst is ontstaan en 

de wethouder die zegt dat er fatsoenlijk over is 

gesproken. De fractie heeft het directeur van 

Amphion niet zo expliciet horen zeggen dat hij daar 

heel veel ruimte mee krijgt. De fractie wil hiermee 

wachten tot de volgende keer dat het in de raad 

terugkomt; dan kan de fractie ook aan de directeur 

van Amphion vragen of het daadwerkelijk mogelijk 

is. 

 

 

Amendement 

Voor: PvdA, 

GBD 

Tegen: CDA, 

SP, VVD, D66, 

GroenLinks, 

PvLM 
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inspanningsverplichting voor NV Amphion 

te benoemen ter vorming van een 

bestemmingsreserve vervangings-

investeringen en de verplichting deze 

bestemmingsreserve zichtbaar op te 

nemen in begroting en jaarstukken. 

7. De opbouw van deze Reserve 

vervangingsinvesteringen Amphion laat 

onverlet dat het exploitatiedeel van de 

totale budgetsubsidie onderdeel vormt 

van de Voorjaarsnota 2015. 

Stemverklaringen voorstel 

GBD: de fractie zal tegen stemmen om zij dit geen 

oplossing vindt 

PvdA: de GBD haalt de PvdA de woorden uit de 

mond; inderdaad de fractie zal tegen stemmen. 

PvLM: ondanks het feit dat de fractie het kwalijk 

vindt dat er niet meerdere scenario’s voorliggen en 

dit niet het probleem oplost, stemt de PvLM in met 

het voorstel omdat het belang van Amphion voorop 

staat. 

 

Voorstel 

Voor: CDA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

PvLM 

Tegen: PvdA, 

GBD 

6. Financiële monitor 2015 1. De financiële monitor vast te stellen. 

2. De begroting 2015 als volgt te wijzigen: 

a. participatiebudget uitgaven € 500.000 

verhogen; 

b. loonsombudget uitgaven € 540.000 

verhogen; 

c. inkomsten Algemene uitkering incl. 

taakmutaties per saldo € 30.000 

verlagen; 

d. inkomsten uit dividenden € 439.000 

verhogen; 

e. inkomsten btw-compensatiefonds 

€ 200.000 verhogen; 

f. budget voor uitgaven wegens 

aanpassing samenstelling en algemene 

uitkering college € 292.000 verhogen; 

g. budget uitgaven duurzaamheid 

€ 70.000 verhogen; 

Toezegging: 

Wethouder Langeveld informeert de raad zodra hij 

een beeld heeft van de plus €400.000 uit de 

meicirculaire in relatie tot het tekort van € 500.000 

bij W&I volgens de financiële monitor. 

Voor: CDA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

PvLM 

Tegen: PvdA, 

SP, GBD 
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h. budget uitgaven Gezond in de stad 

€ 50.000 verhogen; 

i. budget uitgaven dienstverlening afd. 

services € 140.000 verhogen. 

3. Het nadelige saldo van de monitor van 

€ 983.000 te onttrekken aan de algemene 

reserve. 

4. Een krediet van € 830.000 beschikbaar te 

stellen voor onderhoud van wegen. 

5. Hiertoe de 81ste begrotingswijziging 2015 

vast te stellen. 

7. Uitgangspunten 

Basismobiliteit 

Achterhoek 

In te stemmen met de regionale uitgangs-

punten van Basismobiliteit Achterhoek zoals 

verwoord in de Nota van uitgangspunten. 

 Unaniem 

8. Afwegingskader 

consultatie toekomst 

binnenstad Doetinchem 

De volgende criteria vast te stellen als 

afwegingskader voor de ideeën voor de 

toekomst van de binnenstad: 

a. versterking binnenstad; 

b. draagvlak; 

c. realiseerbaar; 

d. toekomstbestendig; 

e. bevordering rol centrumgemeente van de 

Achterhoek. 

 Unaniem 

9. Beantwoording 

artikel 37-vragen van de 

SP over mogelijke 

misstanden bij werken 

met behoud van 

uitkering 

 De beantwoording is in de vergadering behandeld.  
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10.1 Grondstoffenplan 

2015-2019 

1. Op basis van artikel 4, tweede lid van de 

Inspraakverordening gemeente 

Doetinchem 2005 de gehouden 

afvalenquête als alternatieve inspraak-

procedure vast te stellen. Met de 

gehouden enquête is aan de 

inspraakverplichting voldaan. 

2. Het grondstoffenplan 2015-2019 vast te 

stellen. 

3. Een krediet van € 1.360.000 voor de 

realisering van dit grondstoffenplan 

beschikbaar te stellen. Daarvan wordt 

€ 830.000 gedekt uit de reguliere 

exploitatiebegroting en terugverdiend 

door lagere verwerkingskosten c.q. 

opbrengsten en € 530.000 uit de 

voorziening afvalverwerking. 

4. Hiertoe de 82ste begrotingswijziging 2015 

vast te stellen. 

Stemverklaring 

D66: De wethouder had het over kosten, maar 

voorlopig gaat de gemeente een half miljoen 

uitgeven voor extra containers minimaal. De fractie 

vindt dat overbodig en daarom blijft ze dan ook 

tegen stemmen. 

Tegen: D66 

Voor: de overig 

aanwezige 

fracties 

10.1 Nieuwe regeling en 

lidmaatschapsbijdrage 

Euregio 

 

 

1. In te stemmen met de nieuwe regeling 

voor het Nederlands-Duitse openbare 

lichaam EUREGIO en toe te treden tot 

dit openbare lichaam op het tijdstip van 

oprichting daarvan. 

2. In te stemmen met de te heffen 

lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 per 

inwoner per jaar, dit onder voorbehoud 

van vaststelling van de regeling voor de 

lidmaatschapsbijdrage door het algemeen 

 Akkoord bij 

hamerslag 



Besluitenlijst gemeenteraad 9 juli 2015 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

bestuur van het grensoverschrijdende 

openbare lichaam EUREGIO. 

11. Ingekomen brieven  De raad krijgt de antwoorden op de brieven 2, 3 en 

4 ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 24 september 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


