
Besluitenlijst gemeenteraad 24 september 2015 

 

Raad voltallig: ja, zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd 

vastgesteld. Agendapunt 8 

(Benoeming lid rekenkamercie.) gaat 

van de agenda af. 

  

2. Toelating en installatie 

M.E. de Jong 

   

3. Besluitenlijst van de raads-

vergadering van 9 juli 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

4. Vragenhalfuur  Geen van de fracties heeft vragen gesteld.  

5. Zondagsopenstelling 

supermarkten 

1. Alle supermarkten elke zondag 

open te laten zijn tussen 

13.00 uur en 18.00 uur. 

2. Deze vrijstelling niet te laten 

gelden voor Eerste Kerstdag, 

Eerste Paasdag, Eerste 

Pinksterdag en Nieuwjaarsdag. 

3. Als ingangsdatum voor deze 

zondagsopenstelling 

supermarkten 1 januari 2016 vast 

te leggen. 

4. Het college te verzoeken de 

Verordening winkeltijden 

gemeente Doetinchem 2014 aan 

te passen en ter besluitvorming 

aan de raad voor te leggen. 

Hoofdelijke stemming Voor: 

25 raadsleden 

Tegen: 

6 raadsleden 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5. De raadswerkgroep 

Zondagsopenstelling 

supermarkten op te heffen. 

6. Afsprakenkader detailhandel 

regio Achterhoek 

In te stemmen met het afspraken-

kader detailhandel regio Achterhoek. 

 Unaniem 

7. Beantwoording vragen ex 

artikel 37 Reglement van Orde 

van de SP over terugbetalen 

onterechte boetes Fraudewet 

 Met de behandeling in de vergadering is de 

procedure afgerond. 

 

9.1. Invoering reclamebelasting op 

bedrijventerrein 

Akkermansweide 

1. Kennis te nemen van de uitslag 

van de draagvlakmeting. 

2. De Verordening reclamebelasting 

Akkermansweide 2015 vast te 

stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9.2. Profiel gemeentelijke 

ombudsman 

Het profiel voor de gemeentelijke 

ombudsman vast te stellen aan de 

hand waarvan het college een 

passende kandidaat (en plaats-

vervanger) zal voordragen. 

Stemverklaring GBD: de fractie stemt voor omdat 

zij het in haar verkiezingsprogramma had staan. 

Akkoord bij 

hamerslag 

9.3. Bestemmingsplan Iseldoks 2, 

2011 

1. De Nota van zienswijzen en de 

Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Iseldoks 2, 

2011 gewijzigd vast te stellen. 

3. Het exploitatieplan Iseldoks 2, 

2014 vast te stellen. 

Stemverklaring SP: de fractie had de intentie om 

tegen te stemmen. De SP heeft ook tegen het 

ongewijzigde plan gestemd en zij is in dat opzicht 

niet van gedachten veranderd. 

Akkoord bij 

hamerslag; de 

fractie van de SP 

is tegen. 

9.4. Archiefbeheer 

gemeenschappelijke regeling 

IJsselgraaf 

De gemeenschappelijke regeling 

IJsselgraaf aan te vullen met een 

archiefregeling. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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10. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1, 2, 4 en 9 komen 

voor de raad ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 29 oktober 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


