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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Hamerstuk 8.4 wordt een bespreekstuk  

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

27 november 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  Geen van de fracties heeft gebruik gemaakt van 

het vragenhalfuur 

 

4. Belastingverordeningen 

2015 

De belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Stemverklaring 

GBD: de fractie heeft tegen de programma-

begroting gestemd en zal daarom ook tegen de 

belastingverordeningen gaan stemmen. 

Tegen: GBD 

Voor: overige 

fracties 

5. Proces coffeeshopbeleid 1. Het globale proces om te komen tot een 

nieuw coffeeshopbeleid vast te stellen. 

2. Een raadswerkgroep coffeeshopbeleid in te 

stellen om het proces verder uit te werken 

en te organiseren. 

3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de 

volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers:  

B.F.M. Vonk, G.P. Pontier, H.M.M. Bosman, 

A.J. Verhoeven, H.L.G. Moïze de Chateleux, 

P.J.A.O.M. Moors, R.A. van Dillen, 

J.H.A. Putman en G.J. Averesch. 

4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te 

voegen de burgemeester, de ambtenaar 

vergunningbeleid en een medewerker van de 

griffie. 

Stemverklaring 

VVD: de fractie heeft in de beeldvormende raad 

al aangegeven dat zij in ieder geval aan de 

raadswerkgroep wil meegeven om in het proces 

te komen tot een efficiënt en goed en ieder geval 

ook een duidelijk proces. En om daarbij dus ook 

te kijken om de expertmeeting, de kennis-

conferentie en de hoorzitting op enige wijs te 

combineren om het daadwerkelijk te houden 

over datgene waar het coffeeshopbeleid over 

moet gaan. 

Unaniem 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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6. Aanbesteding 

accountantsdiensten 

1. Het plan van aanpak Aanbesteding 

accountantsdiensten 2015-2018 inclusief 

planning vast te stellen. 

2. Het controleprotocol 2015 vast te stellen. 

3. Een raadswerkgroep ‘Aanbesteding 

accountantsdiensten’ in te stellen en deze 

mandaat te verlenen om de volgende 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het uitvoeren van het aanbestedings-

proces, met name het vaststellen van de 

aanbestedingsstrategie; 

- het opstellen en vaststellen van het 

programma van eisen voor de 

aanbesteding; 

- het opstellen van de beoordelingscriteria 

en wegingsfactoren; 

- beoordelen binnengekomen offertes; 

- beoordelen van de presentaties van de 

inschrijver; 

- selecteren accountant op basis 

gunningcriteria van het 

aanbestedingsdocument. 

4. Als leden van de raadswerkgroep te 

benoemen: B.H.M. Ernst, S.M. Koster, 

R. Ooms en J.E.L. de Rechteren van Hemert. 

 Unaniem 

7. Achtervangkrediet 

aankoop 

Iseldokswoningen voor 

Sité Woondiensten 

Het krediet van € 4.033.613,- exclusief btw 

voor de aankoop van 32 woningen op Iseldoks 

ten behoeve van Sité Woondiensten 

beschikbaar te stellen (21e wijziging 

gemeentebegroting 2015). 

Stemverklaringen  

VVD: feitelijk gaat het voorstel over niets anders 

dan het organiseren van de achtervang. Het zal u 

niet verbazen dat de VVD er niet bij mee is dat 

dit nodig is. Maar zoals de fractie al eerder heeft 

gezegd, wegen voor haar de risico’s bij niet 

doorgaan zeer zwaar en vindt de VVD het van 

Voor: 

CDA, PvdA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, SGP-

CU 

Tegen: 
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groot belang dat op die plek in de binnenstad 

gebouwd gaat worden. Wel blijft de fractie 

aandacht vragen voor contacten te onderzoeken 

met andere marktpartijen en beleggers zoals de 

wethouder heeft toegezegd. 

SP: de fractie stemt tegen dit voorstel. Zij heeft 

op 26 september 2013 tegen dit raadsbesluit 

gestemd. Zij heeft bij de behandeling van het nu 

voorliggende raadsvoorstel geen reden gevonden 

haar standpunt te wijzigen.  

GBD: de fractie zal voor stemmen want bij het 

niet door gaan van zo’n project heeft de fractie 

het idee dat er geen andere projectontwikkelaar 

hier in gaat stappen. 

SP, PvLM 

 

8.1. Krediet 

huisvestingsprogramma 

onderwijs 2015 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestings-

programma onderwijs 2015 een krediet 

beschikbaar te stellen van € 171.818,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestings-

programma onderwijs 2015 ad € 12.940,- 

ten laste te brengen van de reserve 

huisvesting onderwijs. 

3. Hiervoor de 20e wijziging van de 

gemeentebegroting 2015 vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.2. Verordening huisvesting 

onderwijs 2015 

Met ingang van 1 januari 2015 de Verordening 

voorziening huisvesting onderwijs gemeente 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.3. Reparatie 

beheersverordeningen 

1. De beheersverordening Noordoost 

Doetinchem - 2014 gewijzigd vast te stellen, 

een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 

in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R05KE006A-0002 waarbij als 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem, versie 09-01-2014 en de 

kadastrale kaart, versie 09-01-2014. 

2. De beheersverordening Bedrijventerreinen 

Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en 

Hamburgerbroek - 2014 gewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 

in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R034KE036A-0002 waarbij 

als ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem, versie 09-01-2014 en de 

kadastrale kaart, versie 09-01-2014. 

3. De beheersverordening Vijverberg, 

Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 

2014 gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R03KE008A-0002 waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem, versie 09-01-2014 en de 

kadastrale kaart, versie 09-01-2014. 

4. Te bepalen dat de bovengenoemde 

beheersverordeningen één dag na publicatie 

in werking treden.  

5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

8.4. Voorbereidingskrediet 

Slingeland Ziekenhuis 

Een voorbereidingskrediet van € 180.000 te 

verstrekken voor het faciliteren van de 

nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis (23e wijziging 

gemeentebegroting 2015). 

Toezegging 

- De wethouder brengt het dringende verzoek 

van de raad, om de door GroenLinks naar 

voren gebrachte onderzoeken eerst uit te 

voeren, onder de aandacht van het Slingeland 

Ziekenhuis op het eerstvolgende bestuurlijk 

Unaniem 
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overleg. 

- De wethouder informeert de raad actief als 

uit de contacten met het ziekenhuis blijkt dat 

er relevante informatie is. 

 

Stemverklaring 

PvLM: de fractie zal altijd tegen het project an 

sich op deze locatie blijven. Maar mede naar 

aanleiding van de toezeggingen en omdat er geld 

nodig is om dat te onderzoeken zal de PvLM wel 

voor dit raadsvoorstel stemmen. Maar de fractie 

blijft tegen het project op deze plek. 

8.5. Technische wijziging 

begroting 2014 

De begroting 2014 te wijzigen op de volgende 

onderdelen: 

- de algemene uitkering (voordeel € 967.000 

van product 921 algemene uitkering ten 

gunste van de algemene reserve); 

- taakmutaties uit de algemene uitkering 

(totaal € 691.000 budgettair neutraal van 

product 921 algemene uitkering naar 

betreffend product); 

- CAO gemeentepersoneel (€ 231.500 van 

product 922 loon-, prijs- en volume-

ontwikkelingen naar product 960 saldo 

kostenplaatsen); 

- Pogg en Mop (€ 0; wijziging van voorziening 

naar reserve) 

- correctie dekking uit algemene reserve voor 

aanleg Oostelijke randweg. 

en hiertoe de 22e wijziging gemeentebegroting 

2015 vast te stellen. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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8.6. Afsluiten elektronische 

weg voor indienen Wob-

verzoeken 

1. De elektronische weg voor het indienen van 

Wob-verzoeken af te sluiten. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 

2015. 

3. Dit besluit te publiceren in het 

Gemeenteblad van de gemeente Doetinchem 

via www.officielebekendmakingen.nl. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

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

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 29 januari 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

