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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Programmabegroting 

2016, algemene 

beschouwingen 

 Toezeggingen 

Het college neemt in het vervolg in de 

programmabegroting een overzicht van de 

garantstellingen op. 

 

Het college gaat onderzoek doen naar 

kostendekkendheid van de hondenbelasting. 

Bij de voorjaarsnota 2016 krijgt de raad de 

resultaten. 

 

De raadsleden ontvangen een enquête over 

het proces van de begrotingsbehandeling. 

Onderdeel daarvan is behoefte bij 

raadsleden aan inzicht in kostenontwikkeling 

en -opbouw (bijvoorbeeld overhead/ 

salariskosten). 

 

3. Herziene 

woningbouwstrategie 2015 

1. Het woningbouwprogramma kwalitatief en 

kwantitatief om te vormen naar een 

toekomstbestendig programma, dat aansluit bij 

de kernenfoto’s en de regionale woonagenda. 

2. Daartoe in het woningbouwprogramma voor 

Doetinchem vooralsnog te sturen op een 

maximumaantal van 1375 woningen tot 2025. 

Amendement (verworpen) van PvdA, SP, 

GBD over sociale woningbouw. 

 

Toezegging 

Het college monitoort de regionale 

afspraken; dat zal ook op basis van de dan 

beschikbare gegevens gebeuren. Als er 

Amendement 

Voor: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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3. Hierbij de volgende basisuitgangspunten te 

hanteren: 

a. Niet te sturen op woningen in aanbouw en 

woningen, waarvoor onlangs vergunning is 

verleend. 

b. Een evenwichtige ontwikkelstrategie op 

projectniveau te hanteren, waarbij gestreefd 

wordt naar substantiële reductie van 

aantallen. 

c. Tot 2025 (deel)gebieden die niet of slechts 

beperkt aan aanloopstraten/hoofdroutes 

voor auto’s liggen - zoals Heelweg Midden - 

en waar de woningbouw feitelijk nog moet 

starten niet in ontwikkeling te nemen. 

d. Nadere afspraken te maken met Sité 

Woondiensten over vermindering van hun 

woningbouwprogramma tot 2025. 

e. Op basis van kwalitatieve uitgangspunten 

ruimte te bieden aan woningtoevoeging op 

voor de stad belangrijke locaties, zoals de 

binnenstad en aanloopstraten. 

4. Aan het college opdracht te geven om het 

bestemmingsplan Binnenstad en de Veentjes 

2012 en andere bestemmingsplannen, waarin de 

sturingsmogelijkheden op woningaantallen 

beperkt zijn, te herzien op basis van de 

beschreven uitgangspunten. 

5. Akkoord te gaan met de in de vertrouwelijke 

bijlage ‘Notitie Herziene woningbouwstrategie 

2015’ vermelde strategievoorstellen. 

aanleiding voor is, gaat het college opnieuw 

met de raad in gesprek. 

 

 

SGP-CU 

 

Voorstel 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU 

Tegen: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 
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6. Bij de behandeling van de begroting 2016 

hiervoor een totaalbedrag beschikbaar te stellen 

van € 9 mln. 

7. Aan het college te opdracht geven om de 

besteding van de gereserveerde € 9 mln. 

jaarlijks te verantwoorden bij het MPG 

(Meerjarenperspectief Grondexploitaties). 

8. De ‘Notitie Herziene woningbouwstrategie 

2015’ inclusief de bijlagen vertrouwelijk te 

verklaren op grond van artikel 25, lid 2 van de 

Gemeentewet en artikel 10, lid 2 b 

Wet openbaarheid van bestuur (economische 

en financiële belangen van de gemeente). 

4. Onderzoek parkeren 1. Kennis te nemen van de resultaten van het 

Onderzoek Parkeren. 

2. Maatregelen door te voeren die neutraal zijn 

voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en 

deze in te zetten als dekking voor de 

begrotingstaakstelling van 2017. Dit betreft: 

a. afschaffen bemensing parkeergarages; 

b. afschrijving Amphiongarage herzien; 

c. een parkeerbalansonderzoek uit te voeren 

en daarin nagaan of reductie van 

parkeerplaatsen mogelijk is.  

3. Te onderzoeken of het mogelijk is om met 

centrumondernemers tot gezamenlijk voorstel 

te komen voor de invulling van de 

begrotingstaakstelling vanaf 2018.  

4. Parkeren voor de korte termijn te positioneren 

 Unaniem 



Besluitenlijst gemeenteraad 5 november 2015 

 

Raad voltallig: ja 
 

als onderdeel van Buha.  

5. Een businesscase uit te werken waarin 

lidmaatschap van de coöperatie Parkeerservice 

wordt onderzocht en een businesscase uit te 

werken waarin samenwerking met ondernemers 

wordt onderzocht. 

5. Visie op de binnenstad: 

Hoofdstad van de 

Achterhoek 

1. De visie op de binnenstad in 2030: ‘Hoofdstad 

van de Achterhoek’ vast te stellen, waarbij 

gekozen wordt voor de ontwikkelrichting: 

gastvrij met een decor van groen en water. 

2. Het driepuntenplan met bijbehorende 

subdoelen vast te stellen: 

a. Beleef de Achterhoek in de stad; 

b. Betrek de Oude IJssel bij de stad; 

c. Bevorder het ondernemerschap voor de 

stad. 

3. Opdracht te geven om de subdoelen te 

concretiseren in een uitvoeringsagenda die 

gemaakt wordt in gezamenlijkheid met 

inwoners, ondernemers en organisaties en deze 

uiterlijk in april 2016 voor te leggen. 

4. Aanvullend op de kaders die we vaststellen: 

- Aantrekkelijker maken van de binnenstad 

voor inwoners en ondernemers; 

- Het aanvalsplan en de uitvoeringsagenda 

draagvlak moet hebben onder inwoners, 

ondernemers en bezoekers; 

- Het aanvalsplan en de keuzes die hieruit 

volgen realiseerbaar zijn in termen van 

Amendement (aangenomen) VVD om 

beslispunten toe te voegen met kaders en 

aanvullende kaders. 

 

Stemverklaringen amendement 

Duurzaam Doetinchem: de fractie snapt de 

overwegingen van de VVD, maar vindt het te 

beperkt. Zoals hij de oproep leest, is het 

teveel gericht op ondernemers; de 

binnenstad is breder. 

Gemeentebelangen Doetinchem: de fractie 

zal ook tegenstemmen. Zij is bang dat als je 

hiermee instemt, het teveel op het ei gaat 

focussen, daar is GBD bang voor. 

PvdA: de fractie zal met de aanvullende 

informatie door de VVD-fractie juist voor 

stemmen. De stemverklaring betreft dat de 

PvdA met dit amendement niet kiest voor 

het afstoten van de Veentjes als winkel-

gebied. 

SP: de fractie zal ook voor het amendement 

stemmen. Met als aanvulling op de stem-

verklaring van de PvdA, dat dat natuurlijk 

Amendement 

Voor: 

CDA, PvdA, SP, 

VVD, D66, GL, 

PvLM, SGP-CU 

Tegen: 

GBD, DD 
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juridische en budgettaire haalbaarheid; 

- De keuzes volgend uit de visie aanvalsplan 

binnenstad voor de lange termijn houdbaar 

zijn en structureel toegevoegde waarde 

bieden voor inwoners, ondernemers en 

bezoekers (toekomstbestendig zijn); 

- Activiteiten en keuzes volgend uit het 

aanvalsplan bijdragen aan de bevordering van 

de positie van de gemeente Doetinchem als 

centrumgemeente in de Achterhoek 

(meerwaarde voor en complementair aan de 

regio); 

de volgende kaders toe te voegen: 

- Investeringen door de gemeente Doetinchem 

inzake (de uitvoeringsagenda van) het 

aanvalsplan binnenstad dienen ter versterking 

van het EI; 

- Het versterken van het ondernemerschap in 

het EI en een verhoging van de omzet binnen 

het EI centraal staan als onderdelen van de 

uitvoeringsagenda aanvalsplan binnenstad. 

ook geldt voor de nog in te vullen, nog her 

in te richten Terborgseweg, die de poort 

naar het centrum moet worden. 

 

 

 

 

Motie (verworpen) SP over Mark 

Tennantplantsoen 

 

Stemverklaringen motie 

Duurzaam Doetinchem: zij vindt de motie 

van de SP sympathiek. Maar de fractie 

begrijpt dat er voldongen feiten zijn, dus dat 

je het niet kunt terugdraaien. Er is ook een 

raadsbesluit geweest, daarom zal de fractie 

tegen stemmen. 

PvLM: de fractie kan wel wat met de motie. 

Maar alleen uit de beantwoording van de 

wethouder blijkt de waterpartij al 

vergevorderd in de aanbesteding, dus zal zij 

tegen stemmen. 

 

 

 

Gewijzigd 

voorstel  

Unaniem 

 

Motie 

Voor: 

PvdA, SP 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GBD, GL, 

PvLM, SGP-CU, 

DD 

 

6. Realisatie van een 

sportcoöperatie 

De kaders voor het opstellen van een businesscase 

voor de sportcoöperatie vast te stellen. 

 Unaniem 

7. Nota Uitgangspunten 

mobiliteitsvisie 2016-2026 

voor Doetinchem 

De nota Uitgangspunten voor de Mobiliteitsvisie 

2016-2026 vast te stellen. 

Stemverklaring voorstel 

SP: de fractie zal tegen deze nota stemmen 

omdat zij andere uitgangspunten heeft. 

 

 

Voorstel 

Tegen: 

SP 

Voor: 

de overige 
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Motie (aangenomen) GroenLinks over 

aanvullende kaderstelling. 

 

Stemverklaringen motie 

SP: de fractie zal tegen de motie stemmen. 

Zij ziet in de motie geen meerwaarde ten 

opzichte van het raadsvoorstel. 

Duurzaam Doetinchem: zij is blij met de 

verdere uitleg van de heer Westerdiep. 

De fractie zal voor de motie stemmen. 

fracties 

 

Motie 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD 

Tegen: 

PvdA, SP, GBD 

8. Organisatievisie gD 2020 1. Kennis te nemen van de visie van de directie op 

gD 2020. 

2. In te stemmen met de uitgangspunten die 

hieraan ten grondslag liggen. 

Stemverklaring  

PvdA: de fractie zal voor dit voorstel 

stemmen met de kanttekening dat het op 

afstand plaatsen van taken iets heel anders is 

dan uitbesteden en ook niet perse hoeft te 

leiden tot een kleinere maar wel een betere 

overheid. 

Voor: 

CDA, PvdA, 

VVD, D66, GL, 

PvLM, SGP-CU 

Tegen: 

SP, GBD, DD 

9. Evaluatie vastgoedfonds 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 

evaluatie van het vastgoedfonds. 

2. Kennis te nemen van de verwachte ontwikkeling 

van het financiële resultaat van het vastgoed-

fonds. 

3. Kennis te nemen van de maatregelen die het 

college voor de voorjaarsnota onderzoekt om 

het vastgoed ook in de toekomst financieel 

verantwoord te kunnen beheren. 

4. Het positieve saldo van € 36.147 structureel, 

Stemverklaring 

VVD: op het eerste gezicht ziet de VVD niet 

in alle maatregelen een oplossing voor het 

vastgoedfonds. Omdat alle maatregelen nog 

uitgewerkt worden en ter besluitvorming 

terugkomen en de raad er dus te zijner tijd 

nog van alles van kan vinden, kan de fractie 

instemmen met dit voorstel. 

Akkoord bij 

hamerslag 
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dat is ontstaan door het opschonen van 

de begroting, toe te voegen aan het 

vastgoedfonds (97e wijziging gemeentebegroting 

2015 en 19e wijziging gemeentebegroting 2016). 

10. Programmabegroting 2016 De programmabegroting 2016 vast te stellen, met 

inachtneming van: 

1. het college opdracht te geven om in 

samenwerking met de raad een plan van aanpak 

te maken, inclusief kostenoverzicht, voor het 

mogelijk starten van een pilot ‘regelarme 

bijstand’ in Doetinchem en dit plan van aanpak 

rond de Voorjaarsnota 2016 aan de 

gemeenteraad voor te leggen; 

2. het besluit over de invulling van de 

voorgenomen bezuiniging op het armoedebeleid 

van € 500.000 structureel te verschuiven naar 

de Voorjaarsnota 2016 en het college op te 

dragen om vóór de Voorjaarsnota 2016 aan de 

raad te doen toekomen een overzicht waarin is 

uitgesplitst: 

- welke gelden er voor het armoedebeleid 

binnenkomen; 

- wat er aan overhead besteed wordt; 

- wat er daadwerkelijk aan concrete hulp 

wordt uitgegeven. 

 

Amendement  1 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

met alternatieve programmabegroting 2016. 

 

 

 

 

 

 

Amendement 2 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over armoedebeleid. 

(Hoofdelijke stemming) 

 

Toezegging 

De wethouder komt terug bij de raad als 

zich, vanwege het succes, bij het 

Meedoenarrangement extra kosten 

voordoen. 

 

Amendement 3 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over subsidies sociaal domein. 

 

 

 

 

 

Amendement 1 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

 

Amendement 2 

Voor: 

12 raadsleden 

Tegen: 

19 raadsleden 

 

 

 

 

 

Amendement 3 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  
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Amendement 4 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over vrijwilligersvergoeding. 

 

 

 

 

 

 

Aangepast amendement 5 (aangenomen) 

PvdA, SP, GBD over regelarme bijstand. 

 

Amendement 6 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over meer inzet inburgering. 

 

Stemverklaringen 

Duurzaam Doetinchem: de wethouder gaf 

een goed inzichtje van wat er op dit moment 

bestaat hierover. De fractie zal daarom 

tegen stemmen. 

 

Alain van de Haar: zal vanwege mogelijke 

betrokkenheid hierbij privé, niet mee 

stemmen. 

 

Toezegging 

De wethouder informeert de raad in het 

1e kwartaal 2016 over de uitkomsten van 

landelijk overleg met de minister over extra 

budget inburgering statushouders. 

 

Amendement 4 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

 

Amendement 5 

Unaniem 

 

Amendement 6 

Voor: 

PvdA, SP, GBD  

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  
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Amendement 7 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over bezuinigingen en outputfinanciering 

cultureel veld. 

 

Stemverklaring 

Duurzaam Doetinchem: zij begrijpt van de 

wethouder dat er geen sprake is van 

onafwendbare keuzes; dat er nog verder 

onderzoek plaatsvindt. Als dit correct is, dan 

zal de fractie tegen stemmen. 

 

Amendement 8 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over opheffen bestemmingsreserves 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 9 (verworpen) PvdA, SP, GBD 

over compensatie rijkskortingen sociaal 

domein. 

 

 

 

 

 

Amendement 10 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over herstel vermogensnorm 

Amendement 7 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD 

 

 

 

 

Amendement 8 

Voor: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU 

 

Amendement 9 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

  

Amendement 10 

Voor: 
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bijzondere bijstand. 

 

Stemverklaring 

Duurzaam Doetinchem: de toezegging van 

de wethouder dat hierover een 

raadsmededeling komt, lijkt de fractie 

voldoende. Daarom zal zij tegen stemmen. 

 

Toezegging 

De raad krijgt een mededeling over wat de 

kosten zijn als de vermogenstoets bijzondere 

bijstand zou worden verlaagd naar het niveau 

van vermogensvrijlating van de Wet werk en 

bijstand. 

 

Amendement 11 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over sportcoöperatie/ 

schoolzwemmen. 

 

 

 

 

 

 

Amendement 12 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over voetgangersverbindingen 

mindervaliden. 

 

 

 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 11 

Voor: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU 

 

Amendement 12 

Voor: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 

Tegen: 

CDA, VVD, 
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Amendement 13 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over verkeersveiligheid in wijken en 

fietsnetwerk. 

 

 

 

 

 

Amendement 14 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over hondenbelasting. 

 

Stemverklaring  

Duurzaam Doetinchem: de fractie vindt het 

onderzoek naar kostendekkendheid een 

prima zaak; daarom zal zij tegen stemmen. 

 

Amendement 15 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over bijdrage parkeren aan algemene 

middelen. 

 

Stemverklaring  

Duurzaam Doetinchem: zij begrijpt van het 

college dat het niet haalbaar is in 2016 dit 

verhaal. De fractie vindt dat haalbare zaken 

gedaan moeten worden. In dit geval lukt dat 

niet, dus zal zij tegen stemmen. 

 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU  

 

Amendement 13 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

 

Amendement 14 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD 

 

Amendement 15 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  
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Amendement 16 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over uitvoeringsagenda binnenstad. 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 17 (verworpen) PvdA, SP, 

GBD over bereikbaarheid en onderhoud 

wegen, straten. 

 

 

 

 

 

Amendement 18 (aangenomen) PvLM over 

uitsplitsen gelden armoedebeleid. 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigd voorstel 

Stemverklaringen 

PvdA: haar waardering voor deze begroting 

is gehoord. De fractie heeft nog geprobeerd 

hem beter te maken. Dat is niet gelukt, 

Amendement 16 

Voor: 

PvdA, SP, GBD, 

DD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU  

  

Amendement 17 

Voor: 

PvdA, SP, GBD 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

 

Amendement 18 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

Tegen: 

PvdA, SP, GBD 

 

Gewijzigd 

voorstel 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 
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daarom zal zij tegen deze begroting 

stemmen. 

Duurzaam Doetinchem: de fractie vindt dat 

het college voldoende informatie heeft 

gegeven zoals de begroting voor ligt, daarom 

zal zij voor stemmen. 

 

Motie 1 (aangenomen) VVD over onderzoek 

schuldenpositie. 

 

Motie 2 (aangenomen) D66 over 

duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

Motie 3 (aangenomen) D66 over markt voor 

streekproducten. 

 

 

 

 

 

 

Motie 4 (aangenomen) PvLM over uitsplitsen 

gelden sociaal domein. 

SGP-CU, DD  

Tegen: 

PvdA, SP, GBD 

 

 

 

 

Motie 1 

Unaniem 

 

Motie 2 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

Tegen: 

PvdA, SP, GBD 

 

Motie 3 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 

SGP-CU, DD  

Tegen: 

PvdA, SP, GBD  

 

Motie 4 

Voor: 

CDA, VVD, 

D66, GL, PvLM, 
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SGP-CU, DD  

Tegen: 

PvdA, SP, GBD 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 26 november 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


