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Onderwerp

Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden

Stemming

1

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Van der Meijs
beantwoordt mondeling de artikel
36-vragen (Reglement van orde)
van de fractie van de SP over de
aanstelling van een verkeerskundige
in een werkervaringsplaats.
De fractie van de SP vindt de
beantwoording voldoende.

2. Besluitenlijst van de
raadsvergadering van 30 april
2015
3. Vragenhalfuur

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarstukken 2014

1. De jaarstukken 2014 vast te stellen.
2. Van het bruto jaarrekeningresultaat € 50.000 te
bestemmen voor het uitvoeringskrediet voor de aanleg
van breedband in het buitengebied (conform raadsbesluit
d.d. 26 februari 2015).

1

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

De fractie van de SP stelt vragen
over een mogelijke claim van de
FNV inzake de bloemvouwers bij
ISWI en mogelijke gevolgen
daarvan voor het fusieproces
tussen ISWI, Werkplein en
Wedeo.
Amendement SP (verworpen) om
positief nettoresultaat toe te
voegen aan reserve sociaal domein.

Amendement
Voor:
SP, PvdA, PvLM
Tegen:
CDA, VVD, D66,
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3. Het positieve nettoresultaat op de reguliere begroting
2014 van € 1.974.000 toe te voegen aan de algemene
reserve bedrijfsvoering.
4. Het positieve resultaat 2014 op de grondexploitatie van
€ 614.000 toe te voegen aan de algemene reserve
grondexploitatie.
5. Van de reserve sociaal domein een bedrag van € 769.875
te storten in een nieuw te vormen reserve
Maatschappelijke opvang regionaal.
6. Hiertoe de 57e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te
stellen.

5. Meerjarenperspectief
grondexploitaties (MPG) 2015

1. Het Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) 2015
vast te stellen.
2. De locatie Hamburgerbroek Zuid (kantorenontwikkeling) en de locatie Bedrijvenweg-Grondwallen
(uitgifte bedrijfspercelen) te saneren en de hierop
betrekking hebbende grondexploitaties per ultimo dit
jaar af te sluiten.
3. Uit oogpunt van kosten- en risicobeheersing de grexen
Veemarkt, Bethlehemstraat, Brewinc, Wijnbergen
Bedrijventerrein, Revitalisering Verheulsweide en Saturn
(voormalige postkantoorlocatie) per ultimo dit jaar af te
sluiten.

GroenLinks, GBD
Voorstel

Voorstel
Tegen: SP
Voor: de overig
aanwezige fracties

Stemverklaring:
PvdA: zij is zeer teleurgesteld dat
het zojuist ingediende amendement
het niet heeft gehaald. De fractie
komt er in iets andere vorm straks Motie
bij de voorjaarsnota ook nog op
Unaniem
terug. Maar het is voor de PvdA
aangenomen
geen reden om nee te zeggen tegen
de jaarrekening.
Motie CDA (aangenomen) vanaf
jaarrekening 2015 een jaarrekening
in één oogopslag op te stellen.
Toezegging
De raad ontvangt, zodra het
mogelijk is, actuelere informatie
over grote projecten (regionale
woonagenda, A18 Bedrijvenpark)
uit de MPG.
Stemverklaring
PvLM: ondanks het feit dat de A18
Noordelijk deel er nog gewoon in
zit, zal de fractie instemmen met de
MPG 2015, in afwachting van de

Unaniem
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6. Voorjaarsnota 2015

4. Het totaal van de voorzieningen voor verlieslijdende
grexen terug te brengen met € 0,25 mln.
5. De aanvullend benodigde kredieten ad € 3,2 mln. voor
ruimtelijke projecten vast te stellen voor de jaren 2015
en 2016.
6. De nota Bovenwijkse voorzieningen 2015 -2018 vast te
stellen.
7. Een aanvullende dekkingsbijdrage ter grootte van € 1,3
mln. ten laste van de reserve Bouwgrondexploitatie te
brengen en ten gunste van de reserve voor bovenwijkse
voorzieningen.
8. De bovenstaande besluiten te verwerken in de begroting
(58e wijziging 2015).
9. Het besluit van het college van burgemeester en
wethouders om ten aanzien van de grondexploitaties
geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op basis van
artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, onderdeel b van de Wet
openbaarheid van bestuur (economische en financiële
belangen gemeente).
1. De Voorjaarsnota 2015 vast te stellen met de volgende
wijzigingen:
a. In de tekst over de intensivering samenwerking op
het culturele terrein (p.13 Voorjaarsnota) de zinnen
‘Daarbij zien wij nadrukkelijk de kans om van drie
naar twee organisaties te gaan, bij voorkeur met het
opgaan van de Muziekschool in de andere twee.
Mogelijkheden zijn een cultuurcluster met twee
poten, een podiumcluster en een educatief cluster,

discussie die over dit onderwerp in
het najaar zal plaatsvinden.

Amendement 1, SP (verworpen)
handhaven risicoreservering sociaal
domein.

Amendement 1
Voor:
PvdA, SP, PvLM
Tegen:
CDA, VVD, D66,
GroenLinks, GBD

Amendement 2, PvLM
(aangenomen) onderzoek

Amendement 2
Voor:
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inclusief het jongerencentrum’ te schrappen.
b. De alinea ‘Subsidiëren van de outcome in plaats van
de organisatie’ in hoofdstuk 4 (Cultuur en
Cultuurhistorie) te schrappen.
2. Een gedegen onderzoek te doen naar welke vorm van
samenwerken of samenvoegen haalbaar is op het
culturele terrein en welke besparingen en consequenties
dat met zich meebrengt.
3. Met de stand van zaken van zaken van dit onderzoek
naar de raad terug te komen bij de begroting 2016.
4. Het college voor of in de begroting 2016 met een goede
uitleg van de beoogde financieringssystematiek voor het
culturele veld te laten komen.

samenvoeging muziekschool,
Amphion, Gruitpoort.

CDA, PvdA, SP,
PvLM,
GroenLinks, GBD
Tegen:
VVD, D66

Amendement 3, PvdA
(aangenomen) toelichting
financieringsystematiek.

Amendement 3
Unaniem
aangenomen.

Toezeggingen
Wethouder Telder onderzoekt de
eventuele discrepantie tussen het
in DDK3 beoogde maatwerk en de
praktijk van de indicatie ‘schoon
huis’. Hij komt hier tijdens de
beeldvormende raad van 11 juni op
terugkomt, mits hij dan beschikt
over het verslag van de
bijeenkomst In gesprek over de zorg.
Wethouder Langeveld gaat in
gesprek met coöperatie Echte
Energie en rapporteert over het
gesprek aan de raad.
Stemverklaringen
PvdA: de fractie heeft haar
teleurstelling over de voorjaarsnota
al uitgesproken. Zij is blij met het

Gewijzigd
voorstel
Voor: CDA,
VVD, D66,
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feit dat de drie amendementen zijn
aangenomen. Echter de
teleurstelling blijft zodanig dat de
fractie tegen de voorjaarsnota zal
stemmen.
SP: de fractie blij met de toezegging
van de wethouder dat hij zal
onderzoeken hoe de praktijk zich
verhoudt tot de afgesproken
kaders met betrekking tot de
huishoudelijke hulp. De fractie
trekt daarom haar motie in. Zij
stemt tegen de voorjaarsnota.
PvLM: in haar betoog heeft zij al
aangegeven dat er teveel
onzekerheden, teveel pm-etjes zijn.
Er wordt eigenlijk iets verwacht, ze
moeten een ja zeggen tegen iets
wat ze niet kunnen. Daarom zal de
fractie tegen stemmen.
GBD: de fractie zal voor stemmen,
met inachtneming dat zij zich het
recht voorbehoud in een later
stadium een andere keuze te
maken.

GroenLinks, GBD
Tegen:
PvdA, SP, PvLM

Motie D66 (aangenomen)
samenwerken in de Achterhoek

Motie:
Voor: CDA,
PvdA, VVD, D66,
GroenLinks, GBD
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7.1. Borgstelling NV Amphion

7.2. Nieuwbouw projecten
onderwijs IKC Noord en
Gaanderen

1. Er zijn geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het
verstrekken van een borgstelling aan NV Amphion voor
het verkrijgen van een lening van € 500.000,- bij de Bank
Nederlandse Gemeenten.
2. Hiertoe de 61e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te
stellen.
3. Het besluit van burgemeester en wethouders om
geheimhouding op te leggen op zijn besluit en de bijlagen
bij dit raadsvoorstel, te bekrachtigen op basis van
artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
onderdeel g van de Wet openbaarheid van bestuur.
1. Een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor
nieuwbouw van de projecten IKC Noord en Gaanderen
van € 1.075.000,-.
2. Als dekking van de jaarlijkse lasten van € 49.500,- de
reserve huisvesting onderwijs aan te wijzen.
3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van het
gedeelte van de voorschoolse opvang IKC Noord van
€ 360.000,-.
4. De jaarlijkse lasten te dekken uit de huuropbrengsten.
5. Hiertoe de 59e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te
stellen.

Stemverklaring
SP: vanwege de uitzonderlijke
situatie waarin Amphion verkeert
zal de fractie voor stemmen;
zonder hierbij een precedent te
willen scheppen.

Stemverklaring
SP: In de raad werken we ook met
normen. Een van deze normen is
dat de raad vooraf volledig
geïnformeerd wil worden en niet
korte tijd na het nemen van een
besluit te horen krijgt dat er nog
ruim een miljoen bij moet. Daarom
stemt de fractie tegen.
PvLM: de fractie is voorstander van
een IKC, maar zal tegen stemmen
om twee redenen. De eerste is de
extra financiën omdat het een
multifunctioneel gebouw wordt.
En het tweede punt is het feit dat
de gemeente investeringen aangaat

Tegen:
SP, PvLM
Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag; de
fracties van SP en
PvLM zijn tegen.
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inzake voorschoolse opvang,
waarvoor de fractie de risico’s niet
kan overzien.
7.3. Regionale kostenvereveningen
risicodeling in financiering
jeugdhulp in 2015
jeugdzorgregio Achterhoek
7.4. Benoeming huisaccountant

In te stemmen met de uitgangspunten voor regionale
kostenverevening Jeugdhulp in 2015 volgens de scenario's 1
en 3.

Akkoord bij
hamerslag

Baker Tilly Berk te benoemen tot huisaccountant voor de
periode 2015 tot en met 2018 plus twee optiejaren.
7.5. Restant kredietaanvraag project 1. Kennis te nemen van de voortgang van het project
Stationsomgeving
Stationsomgeving.
2. De gemeentelijke kavel Terborgseweg 72 van
€ 180.000,- intern voor dit bedrag te leveren en de
eenmalige opbrengst als dekking in te zetten voor het
project Stationsomgeving.
3. Het restant krediet project Stationsomgeving van
€ 480.000,- beschikbaar te stellen en kennis te nemen
van de financiële dekking.
4. Hiertoe de 60e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te
stellen.
5. De geheimhouding van de twee financiële bijlagen Financieel overzicht stationsomgeving en Vertrouwelijke
financiële toelichting - te bekrachtigen op basis van
artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
onderdelen b en g, van de Wet openbaarheid van
bestuur.
7.6. Bomenverordening 2015
De Bomenverordening 2015 vast te stellen, waarbij de
vergunningplicht voor het kappen van openbare bomen
wordt aangescherpt van stamomtrek >120 cm naar

Akkoord bij
hamerslag
Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag
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stamomtrek >60 cm.
7.7. Jaarrekening 2014 en
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van het
Programmabegroting 2016
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).
Erfgoedcentrum Achterhoek en 2. Kennis te nemen van de concept-Programmabegroting
Liemers
2016 van het ECAL.
3. Ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2016
van het ECAL als zienswijze in te dienen dat er geen
opmerkingen zijn.
e
7.8. Jaarstukken 2014, 1
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de
begrotingswijzing 2015 en
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
begroting 2016
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging
Omgevingsdienst Achterhoek
2015 van de ODA.
3. Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de
samenstelling van de begroting 2016 geen bedrag op te
nemen voor aanvullende algemene lasten (onvoorzien,
ziekteverzuim en flexibele schil).
4. De ODA te informeren met een brief.
8. Ingekomen brieven

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 25 juni 2015,

griffier

voorzitter

Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag

Het antwoord op de brieven 2 en
3 komt voor de raad ter inzage.

