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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

28 mei 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  De fractie van de PvdA stelt vragen over personeel 

op payrollbasis voor structurele werkzaamheden 

van de gemeente. 

 

De fractie van GroenLinks stelt vragen naar 

aanleiding van een e-mail over het heroverwegen 

van de parkeerzone Juliana van Stolbergstraat. 

 

4. Regionale 

Woonagenda 

Achterhoek 2015-

2025 

1. De Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-

2025 vast te stellen. 

2. In te stemmen met verdere verlaging van het 

aantal in de regio Achterhoek te realiseren 

woningen met 10%. 

3. In te stemmen met uitwerking van de regionale 

woonagenda in een uitvoeringsprogramma. 

Toezegging: 

In het uitvoeringsprogramma regionale 

woonagenda helder maken welke (kwalitatieve en 

kwantitatieve) informatie naar de raad toekomt, 

inclusief (zoveel mogelijk) de financiële gevolgen. 

 

Unaniem 

5. Plan van aanpak 

budgetproblematiek 

werk en inkomen 

1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak 

budgetproblematiek afdeling werk en inkomen. 

2. De gemeenteraad maakt zijn opvattingen ten 

aanzien van de maatregelen kenbaar aan het 

college. 

Voorstel 

 

Toezeggingen: 

- College bekijkt de mogelijkheden om mensen 

die in het ‘granieten bestand’ zitten actief te 

laten deelnemen aan de samenleving. 

Unaniem 

 

 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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- College geeft bij de evaluatie van de 

stimuleringsbonus inzicht in het aantal 

personen dat de bonus uitgekeerd heeft 

gekregen. 

- College zoekt uit hoe actief de voorlichting aan 

mensen in de bijstand is voor het verkrijgen 

van een onkosten- en scholingvergoeding. 

 

Stemverklaring: 

SP: De SP kan niet ontkennen dat we kennis 

hebben genomen van het Plan van aanpak. De SP is 

het niet eens met de inhoud van het plan. Maar 

voor de kennisgeving stemmen we toch voor. 

 

Motie SP (aangenomen) oproep aan de 

staatssecretaris van sociale zaken en 

werkgelegenheid om extra budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen: 

PvdA 

Voor: 

Overige 

fracties 

6. Gedragslijn bij 

belangen-

verstrengeling 

1. Als gedragslijn voor raadsleden bij 

belangenverstrengeling vast te stellen: 

a. Bespreek kwesties van 

belangenverstrengeling altijd met anderen: 

1. met je fractie en/of met andere 

raadsleden om vraagstukken van 

(mogelijke) belangenverstrengeling op 

een informele manier te verkennen; 

2. met het betrokken raadslid indien je 

Stemverklaring: 

D66: Wij zijn principieel tegen beslotenheid over 

integriteitspunten. Wij willen dat altijd transparant 

en in openbaarheid. En nu u [d.w.z. de voorzitter, 

noot griffier] ons die ruimte niet geeft, geeft u ons 

geen andere kans en geen andere keuze dan tegen 

het voorstel te stemmen. 

Tegen: 

D66 

Voor: 

Overige 

fracties 
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mogelijke belangenverstrengeling 

vermoedt van dat raadslid bij een bepaald 

onderwerp; 

3. in het presidium en in de beeldvormende 

raad indien je vraagstukken van 

(mogelijke) belangenverstrengeling van 

jezelf als raadslid of van andere 

raadsleden wilt delen met de gehele raad; 

4. met de burgemeester indien er sprake is 

van (vermoedens van) 

belangenverstrengeling met mogelijk 

verstrekkende consequenties. 

b. Gebruik het instrument stemverklaring bij 

stemmingen over een onderwerp om je 

persoonlijke betrokkenheid aan te geven bij 

dat onderwerp en om aan te geven of je wel 

of niet stemt, met een korte motivatie. 

2. Deze gedragslijn op te nemen in de 

Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente 

Doetinchem. 

3. Het onderwerp integriteit in de beeldvormende 

raad voortaan niet-openbaar te behandelen. 

7.1 Burgerinitiatief 

Gescoterrein 

Gaanderen 

1. In te stemmen met de door ons voorgestelde 

aankoop van het Gescoterrein in Gaanderen 

voor een bedrag van € 1,- van Sité 

woondiensten voor de realisatie van een park 

door Stichting burgerinitiatief Natuurpark 

Gesco Gaanderen. 

2. Hiertoe de 74ste begrotingswijziging 2015 vast te 

Stemverklaring: 

Alle fracties geven de complimenten voor dit 

burgerinitiatief. 

Akkoord bij 

hamerslag 
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stellen. 

3. Kennis te nemen van ons voornemen om het 

bestemmingsplan voor het Gescoterrein in 

Gaanderen te wijzigen van bestemming 

‘industrie’ in bestemming ‘groen’ om hiermee 

de plannen voor het burgerinitiatief mogelijk te 

maken. 

7.2 Instellen 

gemeentelijke 

ombudsman 

1. Per 1 januari 2016 de behandeling van 

verzoekschriften op te dragen aan een 

gemeentelijke Ombudsman. 

2. Het college de opdracht te geven de Nationale 

ombudsman voor 1 juli 2015 namens de raad 

van dit besluit tot instelling op de hoogte te 

brengen. 

3. Het college opdracht te geven een profiel voor 

een Ombudsman en plaatsvervanger op te 

stellen, ter vaststelling door de raad. 

4. Het college opdracht te geven de raad een 

raadsvoorstel te doen toekomen inzake een 

verordening over de vergoeding voor de 

werkzaamheden van deze Ombudsman. 

5. Het college opdracht te geven een Ombudsman 

en plaatsvervanger voor te dragen, passend 

binnen het profiel, ter benoeming door de raad. 

6. Het college opdracht te geven de operationele 

implementatie voor 1 januari 2016 vorm te 

geven en de regionale samenwerking ter zake 

hiervan te onderzoeken en indien mogelijk te 

organiseren. 

Stemverklaring: 

SP: De SP stemt tegen met als voornaamste 

bezwaar dat vergeleken met de nationale 

ombudsman de regionale ombudsman een 

tandeloze tijger is. 

Akkoord bij 

hamerslag. 

De fractie van 

de SP is tegen. 
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7.3 Statutenwijziging 

stichting Achterhoek 

VO 

In te stemmen met de voorgestelde 

statutenwijziging van de Stichting Achterhoek VO. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.4 Benoeming leden 

Raad van toezicht 

stichting IJsselgraaf 

Mevrouw Saskia Poelman, mevrouw Rimke Okma-

Middeldorp en de heer Gert Jan Bannink te 

benoemen tot lid van de raad van toezicht van 

Stichting IJsselgraaf. 

Schriftelijke stemming Unaniem 

7.5 Jaarstukken 2014 en 

Programmabegroting 

2016 Regio 

Achterhoek 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 Regio 

Achterhoek. 

2. Akkoord te gaan met een begrotingswijziging 

om het voordeel van € 7100,- over het jaar 

2014 eenmalig te reserveren voor het 

projectplan van de Regio Achterhoek.  

3. Hiertoe de 75ste begrotingswijziging 2015 vast 

te stellen. 

4. Naar aanleiding van de programmabegroting 

2016 Regio Achterhoek de volgende zienswijze 

vast te stellen: 

De besluitvorming over wijzigingen in de 

statuten van de Euregio gaat niet eerder dan in 

2016 plaatsvinden. In de begroting 2016 van de 

Regio Achterhoek kan daar nu niet op 

geanticipeerd worden door de verlaging van de 

bijdrage aan de Euregio met € 0,06 per inwoner 

voor (eigen) kerntaken in te zetten. Afhankelijk 

van de besluitvorming in de Euregio kan in 2016 

een voorstel tot wijziging van de begroting aan 

de deelnemende gemeenten worden 

voorgelegd. Wij stellen voor om eerst dan in 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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overweging te nemen of daarmee een relatie 

gelegd kan worden met de doorontwikkeling 

van regionale samenwerking. 

7.6 Jaarrekening 2014 en 

begroting 2016 Wsw 

Wedeo 

1. Het jaarverslag 2014 van Wedeo voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. Het gevoelen van de raad ten aanzien van de 

voorjaarsbegroting 2016 van Wedeo als volgt 

te verwoorden: 

a. Instemmen met de begroting 2016 van 

Wedeo. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.7 Jaarrekening 2014 en 

begroting 2016 

Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-

Gelderland 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

(VNOG). 

2. Als zienswijze bij de begroting 2016 vast te 

stellen het verzoek aan de VNOG om uit te 

gaan van indexering met 0,75% in plaats van 

met 2,15%. 

3. De VNOG te informeren overeenkomst de 

conceptbrief. 

4. Het verschil in het stijgingspercentage ten laste 

te brengen van de binnen de 

gemeentebegroting opgenomen stelpost voor 

bovennominale ontwikkelingen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.8 Zienswijze 

programmabegroting 

GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 

2016 

De volgende zienswijze over de 

conceptprogrammabegroting GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 2016 in te dienen bij het bestuur 

van de GGD: 

- instemmen met de 

conceptprogrammabegroting 2016; 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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- melden dat de discussie over de gewenste wijze 

van indexeren nauwlettend wordt gevolgd. 

 

7.9 Leertraject 

Verdiepingsslag 

Overheids-

participatie 

1. Deel te nemen aan leertraject Verdiepingsslag 

Overheidsparticipatie. 

2. Hiervoor € 3.500 ter beschikking te stellen 

vanuit het opleidingsbudget van de raad. 

3. Hiertoe de 76ste begrotingswijziging 2015 vast 

te stellen. 

4. Het college te verzoeken het leertraject 

concreet uit te werken. 

Stemverklaring: 

SP: De SP stemt tegen, omdat wij dit zien als een 

voortraject om de gemeente op een grote afstand 

te plaatsen van haar burgers. 

Akkoord bij 

hamerslag. 

De fractie van 

de SP is tegen. 

8. Ingekomen brieven De antwoorden op de brieven 1, 2 en 5 komen ter 

inzage. 

Toezegging: 

Het college komt eerst met een voorstel naar de 

raad, voordat het antwoord op brief 1 (verzoek 

aankoop pand Bizetlaan door Muziekschool) 

uitgaat. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 9 juli 2015. 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


