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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

 

De agenda wordt gewijzigd 

vastgesteld. 

Agendapunt 5.3 van de hamerstukken wordt op verzoek van 

GroenLinks een bespreekstuk. 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

26 februari 2015 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

De SP merkt op dat de toezegging bij het vragenhalfuur bij 

het punt over pgb’s wat summier is geformuleerd. 

 

3. Vragenhalfuur  De fracties van PvdA, PvLM, SP, en VVD stellen vragen over 

de wijziging in de projectstructuur van het fusietraject 

Participatiewet 

 

De SP stelt vragen over bevoorschotting vanwege 

achterstand betalingen pgb’s. 

Toezegging: de gemeente zal financiële hulp bieden in zeer 

nijpende gevallen wanneer blijkt dat de systemen van 

achtervang niet hebben gewerkt. 

 

De SP stelt vragen over indicatiestelling huishoudelijke hulp. 

Toezegging: de wethouder vraagt er bij de afdeling aandacht 

voor dat echt per huishouden gekeken wordt. 

  

De VVD stelt vragen over bekendheid van probleem 

eenzaamheid van ouderen bij Buurtplein en wijkgericht 

werken. 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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4. Reparatie 

bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012 

1. Over te gaan tot reparatie van 

het Bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012 volgens het 

voorstel, onder andere door het 

opnemen van een emissieregeling 

en voor Ringweg 4/4 A een 

partiële herziening opstarten. 

2. Voor agrarische bedrijfslocaties 

in het buitengebied is een 

verklaring van geen bedenkingen 

niet vereist als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

- er is voldoende onderbouwd 

dat er geen negatieve 

depositie-effecten zijn op 

gevoelige natuurgebieden; 

- de voorgenomen 

ontwikkelingen passen binnen 

de kaders van het 

bestemmingsplan 

Buitengebied - 2012. 

Stemverklaring 

D66: Soms is een kleine bijsturing nodig van de Raad van 

State om een bestemmingsplan goed te laten landen. D66 is 

blij dat het college zich inspant om de hinder en de negatieve 

gevolgen van het uitstel tot een minimum te beperken. 

De fractie is ook blij met de grenzen die de Raad van State 

stelt. En ook D66 is dus voor het voorstel. 

 

 

Unaniem 

5.1. Bestemmingsplan 

Zaagmolenpad - 2013 

1. De Nota van zienswijzen en de 

Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan 

Zaagmolenpad - 2013 gewijzigd 

vast te stellen 

3. Geen exploitatieplan vast te 

stellen. 

Stemverklaringen 

GBD: de fractie zal tegen stemmen omdat het een te hoog 

risico is om akkoord te gaan. Kijkt de fractie naar het hele 

voorstel, dan kan zij niet anders. Zij denkt daarbij aan de 

woningen die gepland staan gezien de huidige ligging ten 

opzichte van de zagerijhandel zullen nooit gebouwd mogen 

worden. Mochten ze in de toekomst wel gebouwd mogen 

worden, zal er geen koper voor te vinden zijn, gezien de 

Voor: 

CDA, PvdA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

PvLM, SGP-CU 

Tegen: 

SP, GBD 
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Op dit besluit is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. 

geluids- en de verkeersoverlast. Omdat de fractie nergens in 

het stuk iets kan vinden over verplaatsing van het betreffende 

bedrijf, ondanks een jarenlang slepende kwestie en er ook 

geen zicht op is en dus claimgevoelig dit stuk, bij het niet 

bouwen bij akkoord gaan. Stond er in het voorstel dat er dat 

deze locatie anders zou worden aangelegd en er een 

beschermende wal worden aangebracht, zou haar stem 

anders zijn. 

 

SP: de fractie stemt tegen omdat er in de plannen geen 

oplossing zit voor de bedrijven Kort en Boesveld. 

5.2. Zienswijze 

Uitgangspuntennota 

2016 GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 

De conceptzienswijze op de 

Uitgangspuntennota 2016 GGD 

Noord- en Oost-Gelderland vast te 

stellen en het bestuur van de GGD 

daarvan op de hoogte te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.3. Doetinchemse bijdrage 

Achterhoek 

energieneutraal 2030 

(Energietransitienota 

Duurzame Energie) 

1. Kennis te nemen van de 

Energietransitienota Duurzame 

Energie Achterhoek. 

2. In te zetten op zonne-energie en 

energiebesparing als bijdrage aan 

de ambitie ‘Achterhoek 

energieneutraal in 2030’. 

 

 

 

Motie GroenLinks e.a. (aangenomen) ‘Inhaalslag 

energieneutraal Doetinchem’. 

 

Stemverklaring bij de motie 

PvdA: de fractie steunt deze motie maar wel met de 

kanttekening dat zij geen behoefte heeft aan nog meer 

strategische plannen en uitvoeringsdocumenten. De PvdA 

verwacht dat de wethouder in 2015 concreet resultaat gaat 

opleveren bijvoorbeeld via samenwerking met de 

Achterhoekse uitvoeringsorganisatie AGEM. 

Voorstel: 

Unaniem 

 

Motie: 

Unaniem 
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6. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 2 en 3 komen ter inzage.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 30 april 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


