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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de SP wordt agendapunt 5.2. een 

bespreekstuk. 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

29 januari 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De SP stelt vragen over de problemen bij de Sociale 

Verzekeringsbank over de uitbetaling van PGB-

budgetten. 

De wethouder zegt toe dat op de website van 

Doetinchem een verwijzing komt naar de website Voor 

elkaar met elkaar, waar informatie over dat probleem te 

vinden is. 

 

Het CDA stelt vragen over bezuinigingen bij de 

brandweer. 

 

4. Project IKC Noord Bij de uitwerking van de wijziging van het 

bestemmingsplan De Bezelhorst/IJkenberg 

de volgende uitgangspunten te hanteren:  

1. als locatie voor het IKC Noord vast te 

leggen de ruimte tussen school 

Mariëndael en sportcentrum 

Rozengaarde (variant 3a+ uit het 

rapport Locatie Integraal Kindcentrum 

Doetinchem Noord); 

2. aan het gedeelte van de Bezelhorstweg 

tussen de Bilderdijkstraat en de Oude 

Amendement PvdA en VVD (aangenomen) over 

Mariëndael en Bezel-Inn als onderdeel IKC 

 

 

 

Stemverklaringen 

PvLM: de fractie is een groot voorstander van een IKC 

en ook in de nabijheid van Rozengaarde. Echter, in de 

ogen van de PvLM is de keuze voor optie 4 zo cruciaal 

en is de onderbouwing van de voorkeursvariant van het 

college zo flinterdun dat zij normaal gesproken niet kan 

Tegen: 

SP 

Voor:  

de overige 

fracties 

 

 

 

 

 

 

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

verkeer te onttrekken; 

3. aan de noordkant van sportcentrum 

Rozengaarde over de ligweide en de 

parkeerplaats een weg aan te leggen die 

de Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg 

verbindt; 

4. nadrukkelijk bij de bouw van het IKC 

Noord de bouw zodanig modulair en 

qua plattegrond te ontwikkelen dat 

uitbreiding van het IKC Noord met SO 

Mariëndael en Bezel-inn op termijn 

mogelijk blijft (gemaakt wordt); 

5. zodanige verkeersremmende 

maatregelen te nemen op de 

Huygenstraat en de Oude 

Rozengaardseweg om extra 

verkeerdrukte op deze wegen maximaal 

te voorkomen. 

instemmen met het voorstel. Echter, de fractie vindt de 

komst van het IKC zo belangrijk en aangezien haar 

amendement het niet gehaald heeft, zal de fractie voor 

het amendement van PvdA en VVD stemmen. 

Gemeentebelangen Doetinchem: ondanks dat zij tegen 

het voorstel is, vindt de fractie dat zij voor 

amendement 1 moet stemmen. 

 

Amendement PvdA en VVD (aangenomen) 

verkeersremmende maatregelen Huygensstraat en 

Oude Rozengaardseweg. 

 

 

 

 

Amendement PvLM (verworpen) om te kiezen voor 

variant 4  

 

 

 

 

Gewijzigd raadsvoorstel 

 

 

 

 

Toezeggingen 

Bij het bestemmingsplan, in het kader van compensatie, 

wordt een robuuste groenverbinding tussen stad en 

buitengebied onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen:  

SP 

Voor: 

De overige 

fracties 

 

 

Voor: 

PvLM, GBD 

Tegen: 

De overige 

fracties. 

 

Tegen: 

SP, GBD 

Voor:  

De overige 

fracties 
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5.1. Proces evaluatie 

winkeltijden 

1. De raadswerkgroep Winkeltijden te 

laten bestaan uit de volgende raadsleden: 

J. Berends, A.P.W. van de Haar, 

E.M.J. Boerwinkel, C.F.P.M. van Pul, 

H.L.G. Moïze de Chateleux, S. Bali, 

J.H.A. Putman, P.J.A.O.M. Moors en zo 

mogelijk een vertegenwoordiger uit de 

fractie SGP-ChristenUnie. De 

raadswerkgroep kiest uit haar midden 

een voorzitter. 

2. Als adviseurs aan de raadswerkgroep 

toe te voegen wethouder Drenth, de 

ambtenaar economie, de heer 

B. Teunissen en M. Bolten van de griffie. 

3. De raadswerkgroep komt zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk 15 april 2015 

voor het eerst bij elkaar. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.2. Aanleg glasvezel in het 

buitengebied 

1. Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen (als bedoeld in artikel 160, 

tweede lid van de Gemeentewet) te 

hebben bij deelname aan Glasvezel-

maatschappij Achterhoek BV (GABV). 

2. Een bankgarantie te verlenen van € 3,2 

miljoen aan de op te zetten Glasvezel-

maatschappij Achterhoek BV (GABV). 

3. Een uitvoeringskrediet te verstrekken 

van € 50.000 voor de vraagbundeling en 

projectuitvoering in onze gemeente, te 

dekken uit de post onvoorzien 2014. 

Stemverklaringen 

De VVD stemt in met het voorstel want zij vindt de 

bereikbaarheid in het buitengebied erg belangrijk. De 

fractie zal het verloop van het proces nauwlettend 

volgen en dan vooral de risicobeperking met het oog 

op de bankgarantie. 

J. Berends: aangezien zijn dagelijkse werkzaamheden 

plaatsvinden binnen de breedband- en telecomsector, 

wil hij zich, hoewel er geen rechtstreekse verbanden 

zijn, voor de zuiverheid onthouden van stemming bij dit 

agendapunt. 

D66 kan zich grotendeels aansluiten bij de 

Unaniem 
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4. Hiertoe de 36e wijziging gemeente-

begroting 2015 vast te stellen. 

5. De geheimhouding op de ‘Businesscase 

Breedband Achterhoek’ voor 

onbepaalde tijd te bekrachtigen 

stemverklaring van de VVD ten aanzien van de 

bankgarantie. 

 

Motie SP (aangehouden) gemeente betaalt 

aansluitkosten voor bijstandsgezinnen 

5.3. Uitvoeringsprogramma 

mobiliteitsplan 2015 

Het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 

2015 vast te stellen (afronding shortlist). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.4. Heropening regeling 

Achterhoek Bespaart 

2013-2015 

De volgende verordening vast te stellen tot 

wijziging van de Subsidieverordening 

Achterhoek Bespaart 2013-2014: 

A. Artikel 5 

In artikel 5, zesde lid, wordt ‘1 mei 2013 

tot 1 november 2014’ vervangen door 

‘1 maart 2015 tot 1 november 2015’. 

In artikel 5, zevende lid, wordt 

‘1 december 2014’ vervangen door 

‘1 december 2015’. 

In artikel 5, achtste lid, wordt 

‘1 november 2014’ vervangen door 

‘1 november 2015’. 

Artikel 9 

In artikel 9, lid 1, wordt ‘voor de 

periode 1 januari 2013 tot en met 31 

december 2014’ vervangen door 

‘gedurende de looptijd van de regeling’. 

Artikel 10 

In artikel 10, lid 4, wordt ‘artikel 9 lid 3’ 

vervangen door ‘artikel 10 lid 3’. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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B. Deze verordening treedt in werking de 

dag na bekendmaking. 

5.5. Verordening 

loonkostensubsidie 

Participatiewet gemeente 

Doetinchem 2015 

De Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 

vast te stellen. 

Stemverklaring 

De SP zal voor de verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet stemmen. Niet omdat zij er wonderen 

van verwacht, maar omdat niets doen geen optie is en 

een verordening vereist is door de invoering van de 

Participatiewet. Loonkostensubsidie leidt tot 

verdringing van echt werk en zijn we hier niet bezig de 

schaarste te verdelen in plaats van nieuw werk te 

creëren. 

Akkoord bij 

hamerslag 

6. Ingekomen brieven.  Er zijn geen antwoorden ter inzage gevraagd.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 april 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


