
Besluitenlijst gemeenteraad 29 januari 2015 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

18 december 2014 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De SP stelt vragen over de ouderbijdrageregeling in de 

jeugdhulpverlening. 

 

 

4. Budgetovereenkomst 

Gruitpoort 2015 

1. Kennis te nemen van het 

Koersdocument 2015-2020 van de 

Gruitpoort. 

2. Kennis te nemen van het 

productenboek 2015 van de 

Gruitpoort, inclusief het 

Jongerencentrum. 

3. Een eenjarige budgetovereenkomst 

met de Gruitpoort (2015) af te 

sluiten.  

4. Het visiegedeelte uit het 

Koersdocument in te brengen in de 

kerntakendiscussie. 

Stemverklaring: 

GroenLinks: Kan instemmen met de eenjarige budget-

overeenkomst voor de Gruitpoort. De fractie ziet ook in 

aanloop tot de overeenkomst voor 2016 en misschien 

meerjarig, grote kansen voor verduurzaming van de 

energiehuishouding. Ongeveer € 47.000 wordt uitgegeven 

aan energie. GroenLinks zou graag zien dat bij eventuele 

verdere beperking van de subsidies, afhankelijk van de 

kerntakendiscussie, dit verschil zo nodig wordt gebruikt 

voor de energiebesparing en toepassing van bijvoorbeeld 

zonnepanelen. Hierdoor zullen de meerjarige 

beheerkosten aanzienlijk afnemen, een win-winsituatie. 

Een initiatief dat past binnen de gemeenschappelijke 

opgave van verduurzaming van de samenleving. 

Een werkwijze die voor meer subsidies toegepast kan 

worden. 

Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5. Sociale 

kredietverstrekking 

1. Akkoord te gaan met het funden van 

de Stichting Kredietbank Nederland. 

2. De kosten van de funding te dekken 

uit het budget voor 

armoedebestrijding (31e wijziging 

gemeentebegroting 2015). 

3. Kennis te nemen van de uitwerking 

van het alternatieve scenario voor 

sociale kredietverstrekking. 

4. Er voor de funding een akte van 

verpanding wordt opgemaakt. 

5. Dat de funding van € 400.000 zal 

geschieden in tranches van 

€ 100.000 en dat een nieuwe 

tranche uit wordt gekeerd zodra de 

voorgaande tranche is uitgeleend. 

6. Dat bij het bereiken van het plafond 

van € 400.000 de raad vooraf 

geïnformeerd wordt indien het 

college voornemens is het bedrag te 

verhogen. 

7. Dat de overeenkomst uiterlijk in het 

4e jaar, en eerder als daar aanleiding 

toe is, wordt geëvalueerd alvorens 

het nieuwe rentepercentage voor de 

funding wordt vastgesteld. 

 

Amendement sociale kredietverstrekking, rentelasten 

(PvdA, SP, GBD) (verworpen) 

 

Stemverklaring: 

PvLM: Omdat dit een uitzonderlijk geval is in de ogen van 

PvLM en omdat het voor mensen van vrij urgent belang is, 

gaat de fractie mee met dit amendement. Maar het is wel 

de uitzondering en fractie ziet het ook niet als precedent 

naar andere rentepercentages op andere momenten 

 

 

Amendement sociale kredietverstrekking (CDA, VVD, 

D66, GroenLinks, SGP-CU) (aangenomen) 

 

(Geamendeerd) voorstel 

 

Stemverklaring: 

De PvdA: vindt het voorstel een stap in de goede richting 

en zal voor het voorstel stemmen. De fractie vindt het 

teleurstellend dat het rentepercentage te hoog blijft voor 

cliënten. 

Voor: 

PvdA, SP, 

GBD, PvLM 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, 

SGP-CU 

 

 

 

 

Unaniem 

 

 

Unaniem 

6. Proces evaluatie 

winkeltijden 

Dat de raad: 

 een korte en bondige evaluatie 

Amendement Proces Raadswerkgroep (D66, VVD, GL) 

(aangenomen) 

Tegen: 

SP 
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ontvangt van het college over de 

gevolgen van het huidige beleid; 

 één of enkele bijeenkomsten 

organiseert met alle betrokken 

partijen (supermarktondernemers, 

medewerkers, consumenten, etc.) 

om inzicht te krijgen in trends, 

ontwikkelingen, belangen en 

standpunten; 

 op basis van de evaluatie en de 

informatie vanuit de bijeenkomsten 

ruim vóór 1 januari 2016 een 

besluit neemt over de winkeltijden 

(inclusief mogelijke wijziging van de 

Winkeltijdenverordening); 

 ter ondersteuning en planning van 

dit proces een raadswerkgroep 

instelt en de leden daarvan in de 

volgende raadsvergadering 

benoemt. 

 

 

 

 

 

Het aangenomen amendement vervangt het voorstel 

geheel. 

Voor: 

De overige 

fracties 

7.1 Financiële bijdrage 

liquidatiebalans 

NME Centrum 

1. Een bijdrage van € 31.500 te leveren 

aan de liquidatiebalans van het NME 

Centrum, dat per 1 januari 2015 in 

het geheel ophoudt te bestaan. 

2. Deze uitgave ten laste te brengen 

van de algemene reserve en hiertoe 

de 28e wijziging van de begroting 

2015 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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7.2 22ste  Wijziging 

samenwerkingsregeling 

Regio Achterhoek. 

Akkoord te gaan met de 22ste  wijziging 

samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek. 

Stemverklaring: 

SP: de SP is tegen het overdragen van mandaten aan 

organen die niet rechtstreeks onder democratische 

controle vallen en daarom zal de SP tegen dit voorstel 

stemmen. 

 

Akkoord bij 

hamerslag 

7.3 Leges 

omgevingsvergunning 

1. De raming van de lasten 

omgevingsvergunning met ingang van 

2015 te verlagen met totaal 

€ 300.000 (€ 200.000 lagere 

loonsom en € 100.000 overige 

uitgaven) (30e wijziging 

gemeentebegroting 2015). 

2. Het tarievenstelsel te herzien en 

met ingang van 2016 uit te gaan van 

het gemiddelde tarief van alle ODA-

gemeenten (verwachte aanvullende 

opbrengst € 200.000). 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.4 Beleidsplan openbare 

verlichting 2015-2020 

1. In te stemmen met het voorliggende 

beleidsplan verlichting openbare 

ruimte 2015-2020 Donker waar 

mogelijk, licht waar nodig. 

2. Kennis te nemen van het beheerplan 

verlichting openbare ruimte 2015-

2018. 

3. Vast te stellen de kaders: 

- Het energieverbruik tot en met 

2020 met 20% terug te dringen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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- Lichtvervuiling en lichthinder 

terug te dringen door de juiste 

armaturen toe te passen. 

- Het aanvalsplan binnenstad te 

ondersteunen waar mogelijk. 

- Bij vervangingen zo veel mogelijk 

aansluiten bij integrale projecten. 

- Besparingen inzetten voor 

duurzame oplossingen om nog 

meer energie te besparen. 

 

7.5 Opdrachtovereenkomst 

2015 Buurtplein BV 

1. De opdrachtovereenkomst 2015 

Buurtplein BV vast te stellen. 

2. Het structureel budget voor de 

bekostiging van de opdracht aan 

Buurtplein BV vast te stellen op 

€ 6.950.000, te dekken ten laste van 

structurele begrotingsposten 2015. 

3. Het incidenteel budget 2015 vast te 

stellen op € 380.000, te dekken ten 

laste van de beschikbare ruimte in 

het implementatiebudget De 

Doetinchemse Keuze. 

4. Hiertoe de 29e wijziging 

gemeentebegroting 2015 vast te 

stellen. 

Stemverklaringen: 

S. Dolleman: Aangezien het hier haar eigen werkgever 

betreft, stemt zij niet mee. 

SP: Buurtplein BV deugt, maar het besluit erover deugt 

niet. In de bijlagen staat dat de goedkeuring eigenlijk al 

wordt verstrekt voor de verkoop van de aandelen in 

Buurtplein BV per 2017. Daar ziet de SP niets in en 

daarom stemt zij tegen dit voorstel. 

VVD: de fractie ziet de oprichting van Buurtplein BV als de 

voorlopige oplossing voor de uitdagingen en de taken in 

het sociale domein. De fractie ziet, los van het grote 

aantal fte in de BV, ook nog de nodige zaken die 

uitgezocht en verder onderzocht moeten worden. De 

fractie zal met zeer kritische ogen deze ontwikkelingen 

volgen in het licht ook van de taken, de plichten en de 

mogelijkheden die de gemeente heeft om de BV verder te 

vervreemden. 

 

Akkoord bij 

hamerslag 
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8 Ingekomen brieven  De raad krijgt het antwoord op de brieven 1, 2 en 5 ter 

inzage. Brief 9 zal beantwoord worden; dat antwoord 

komt ook ter inzage voor de raad. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


