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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

Aan de agenda worden toegevoegd de 

punten: 

9. Motie SP en PvdA over verhogen jeugdloon 

10. Motie SP en PvdA over huishoudelijke 

hulp toelage 

11. Motie PvdA over noodopvang en 

huisvesting statushouders 

 

Hamerstuk 7.1 Kadernota Basismobiliteit 

Achterhoek wordt een bespreekstuk. 

 

  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

24 september 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over postvakjes voor 

mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 

Beantwoording volgt volgende week schriftelijk 

vanwege afwezigheid van wethouder Telder. 

 

De PvdA stelt vragen over de opvang van 

vluchtelingen en huisvesting van statushouders. 

GroenLinks sluit zich aan met een vraag over 

huisvesting. 

 

 

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

Buitengebied - 2012 

1. De Nota van zienswijzen en de Nota van 

wijzigingen vast te stellen. 

2. De milieueffectrapportage 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’ 

d.d. 20 december 2012 inclusief de 

Aanvulling MER bestemmingsplan 

‘Buitengebied - 2012’ als reactie op het 

toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 

vast te stellen. 

3. Het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 

gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-

bestand NL.IMRO.0222.R07B300A-0003, 

waarbij als ondergrond is gebruikt de 

Grootschalige Basiskaart Nederland 

(GBKN), versie 01-01-2012 en de 

kadastrale kaart, versie 01-01-2012. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Raad en college maken een afspraak om op 

werkbezoek in het buitengebied te gaan. 

 

De wethouder bevestigt haar toezegging in de 

beeldvormende raad aangaande het informeren 

van de raad over woningsplitsingen in het 

buitengebied. 

Unaniem 

 

5. Rapport rekenkamer-

commissie De raad op 

afstand  

1. Het college te verzoeken om een voorstel 

voor te leggen over hoe om te gaan met 

de diverse aanbevelingen. 

2. Dit voorstel uiterlijk 1 februari 2016 aan 

de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

3. De griffie te verzoeken, in vervolg op de 

reactie van het college op de 

aanbevelingen uit het rapport, een 

bijeenkomst tussen de raad en de 

rekenkamer te beleggen om de resultaten 

Amendement (aangenomen) VVD om 

twee beslispunten over een vervolg op het 

rapport, toe te voegen. 

 

Stemverklaring amendement 

D66: de rekenkamercommissie heeft in het 

verleden vaker aangegeven dat de raad meer het 

voortouw, meer kaderstellend moet acteren. 

Daarom kan de fractie zich goed vinden in het 

amendement van de VVD. De stap om de rol van 

Amendement 

Unaniem 
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te bespreken van de uitwerking van de 

aanbevelingen door het college. 

4. De rekenkamer te verzoeken een vervolg 

te geven aan dit rapport om nadere 

invulling te geven aan de rol van de raad, 

de context rondom de vennootschappen 

en de aanbevelingen. 

de raad bij dit onderwerp nader in te vullen, 

spreekt D66 erg aan. 

 

 

Gewijzigd 

voorstel 

Unaniem 

6. Benoeming 

R.W.G. Wissink tot lid van 

de rekenkamercommissie 

De heer R.W.G. Wissink te benoemen tot lid 

van de rekenkamercommissie. 

 29 stemmen 

voor, twee 

onthoudingen 

7.1. Kadernota basismobiliteit 

Achterhoek 

1. De kadernota Basismobiliteit Achterhoek 

vast te stellen en daarbij:  

a. zoveel mogelijke vormen van vervoer 

te integreren in één systeem; 

b. te kiezen voor het procesmodel van 

een vervoercentrale; 

c. de beleidsverantwoordelijkheid voor 

indicatie en financiën niet te 

centraliseren; 

d. de systeemkenmerken voor vervoer 

voor iedere gemeente uniform te laten; 

e. de aanloopkosten 2015 en 2016, groot 

€ 81.000, ten laste te brengen van de 

post onvoorziene uitgaven (95e 

wijziging gemeentebegroting 2015). 

2. Kennis te nemen van het collegebesluit: 

a. een regionaal team Opdrachtgeving aan 

te stellen als opdrachtgever voor het 

vervoersysteem; 

Amendement (verworpen) PvdA en SP wijziging 

beslispunt 2d 

 

Stemverklaring amendement 

VVD: de fractie ziet niet dat enkel een overheids-

bedrijf kwaliteit zou garanderen en dat alleen een 

overheidsbedrijf goed opdrachtgeverschap zou 

tonen. De VVD ziet wel degelijk andere 

mogelijkheden hiervoor en zal dan ook tegen het 

amendement stemmen. 

 

 

Stemverklaringen voorstel 

GroenLinks: de fractie stemt in met de 

Kadernota Basismobiliteit Achterhoek. Zij geeft 

deze positieve stem in de verwachting dat de 

kwaliteitsborging goed geregeld is. GroenLinks 

verwacht een jaar na de invoering een grondige 

evaluatie van de basismobiliteit. Mocht blijken dat 

Amendement 

Voor: 

PvdA, SP, 

GBD, PvLM, 

DD 

 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, 

GroenLinks 

SGP-CU 

 

Voorstel 

Voor: 

CDA,VVD, 

D66, 

GroenLinks, 

SGP-CU 
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b. het team Opdrachtgeving onder te 

brengen bij een van de deelnemende 

gemeenten; 

c. de opdrachtgeverstaken voor 

basismobiliteit te mandateren aan deze 

gemeente; 

d. het team Opdrachtgeving samen met 

de concessiehouder openbaar vervoer 

de vervoercentrale privaat aan te laten 

besteden; 

e. het vervoer aan te besteden bij en te 

gunnen aan meerdere vervoerders. 

de kwaliteit onvoldoende is, dan zal de fractie 

vragen om verbetering, dan wel een keurmerk. 

PvdA: de fractie constateert dat in dit geval 

vanwege de regionale samenwerking, de 

gemeente nauwelijks eigenstandige afwegingen, 

discussie, eigenstandig een besluit kan nemen. 

De PvdA vindt dat geen goede ontwikkeling. Los 

daarvan is het punt van de vervoerscentrale een 

principieel punt voor de fractie. Desondanks 

vindt de PvdA het een prima voorstel, maar 

omdat het principieel is, zal de fractie tegen 

stemmen. 

 

Motie (verworpen) SP over keurmerk 

vervoerders. 

 

Stemverklaringen 

CDA: de fractie gaat ervan uit dat het college 

fatsoenlijke criteria hanteert voor de 

vervoerders; zij spreekt het college daarop aan. 

Daarom steunt het CDA de motie niet. 

Duurzaam Doetinchem: de fractie begrijpt van 

het college dat iedereen de kwaliteit krijgt die hij 

nodig heeft. Zij verwacht van de motie geen 

toegevoegde waarde en zal daarom tegen de 

motie stemmen. 

Tegen: 

PvdA, SP, 

GBD, PvLM, 

DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie 

Voor: 

PvdA, SP, PvLM 

 

Tegen: 

CDA,VVD, 

D66, GBD, 

SGP-CU, DD 

 

7.2. Overdracht stedelijk water 1. In te stemmen met de overdracht van 

stedelijk water naar het waterschap Rijn 

en IJssel.  

Stemverklaring 

GroenLinks: de fractie stemt in met de 

overdracht van het stedelijk water. Deze 

Akkoord bij 

hamerslag 
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2. Akkoord te gaan met het opnemen van de 

gelden nodig voor het baggeren, geschat 

€ 518.000,- exclusief btw, in het 

investeringsprogramma Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. 

positieve stem geeft zij in de verwachting dat 

door de efficiency van de overdracht van 

gemeente naar waterschap, de burger per saldo 

minder geld kwijt is aan waterbeheer. 

7.3. Overdracht beheer 

sporthal De Pol 

1. Kennis te nemen van het visiedocument 

Dorpsmodel Gaanderen en de daarbij 

behorende begroting. 

2. Het beheer van De Pol per 1 januari 2016 

over te dragen aan een door de Stichting 

Sport en Cultuur Gaanderen op te richten 

stichting. 

3. Op verzoek van de Stichting Sport en 

Cultuur Gaanderen de overdracht te doen 

voor 1 jaar. Op basis van de resultaten van 

dit proefjaar bij een geslaagd proefjaar 

overgaan tot het afsluiten van een 

budgetovereenkomst.  

4. Op termijn bekijken of beheer en 

exploitatie van de Gaanderense 

buitensportaccommodaties gelegen op 

sportcomplex De Pol ook overgedragen 

kan worden aan de Stichting in oprichting. 

5. De financiële consequenties op te vangen 

binnen het vastgoedfonds (20e wijziging 

gemeentebegroting 2016). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.4. Evaluatie Naoberfonds 1. Kennis te nemen van de Evaluatie 

Naoberfonds. 

2. Het Naoberfonds op de huidige manier 

Stemverklaring  

PvLM: de fractie zet vraagtekens bij een groot 

aantal donaties en hoopt dat dit voornamelijk te 

Akkoord bij 

hamerslag 
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voort te zetten. maken heeft met het prille bestaan van het fonds 

en dat het zijn plek nog moet vinden in de 

samenleving. De PvLM zal het fonds positief 

kritisch blijven volgen en zo nodig voorstellen 

indienen als het jaarverslag daar aanleiding toe 

geeft. 

7.5. Winkeltijdenverordening 

gemeente Doetinchem 

2016 

De Verordening winkeltijden gemeente 

Doetinchem 2016 vast te stellen. 

Stemverklaringen 

SP: de fractie wordt geacht te hebben tegen 

gestemd, in lijn met haar vorige stemming bij dit 

punt. 

SGP-ChristenUnie: de fractie is nog steeds 100% 

principieel tegen, maar stemt niet tegen omdat 

het een wettelijk genomen besluit is. 

Akkoord bij 

hamerslag; de 

fractie van de 

SP is tegen. 

7.6. Lokale media-instelling 

gemeente Doetinchem 

Een positief advies uit te brengen aan het 

Commissariaat van de Media om Optimaal 

FM aan te wijzen als lokale publieke media-

instelling voor de periode van 2015-2020.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

8. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 1 komt ter inzage voor 

de raad. 

 

De reactie van het college op de brieven 1, 6 en 

9 wordt betrokken bij de kwartaalrapportage 

sociaal domein. 

 

9. Motie SP en PvdA 

Verhogen jeugdloon 

 Toezegging 

Het college informeert de raad over een vervolg 

op het juridisch advies wat betreft het eisen 

stellen aan partijen bij aanbestedingen. Waarom 

is het niet mogelijk de eis te stellen over het 

minimumloon en wel over ‘social return on 
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investments’? De raad ontvangt de informatie 

uiterlijk 19 november. 

 

De SP houdt de motie aan. 

10. Motie SP en PvdA 

Huishoudelijk hulp toelage 

 Toezegging: 

Het college komt voor 1 februari 2016 met een 

voorstel over inzet van de huishoudelijke hulp 

toelage (HHT) voor meerdere doelgroepen. 

 

De SP trekt de motie in. 

 

11. Motie PvdA Noodopvang 

asielzoekers en huisvesting 

vergunninghouders 

 Toezegging 

De raad ontvangt z.s.m. concrete informatie over 

huisvesting voor statushouders, ook wat betreft 

de verwachting voor 2016 en de afstemming 

daarover in de regio. Als er meer bekend is, 

informeert het college de raad over gevolgen 

voor andere voorzieningen. 

 

De PvdA trekt de motie in. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 november 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


