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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

14 april 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over schuldenproblematiek 

onder jongeren. 

 

Toezegging 

De wethouder informeert naar de ervaringen van 

andere gemeenten met een revolverend fonds. Bij de 

begroting 2017 informeert hij de raad over die 

ervaringen. 

 

4. Meerjarenperspectief 

grondexploitaties 

1. Te constateren van de positieve ontwikkelingen van 

de grondexploitaties waarbij: 

- er 190 bouwkavels zijn verkocht;  

- de boekwaarde fors is verlaagd; 

- het risicoprofiel sterk is verminderd; 

- het gewenste niveau van de reserve 

bouwgrondexploitaties al in 2017 (i.p.v. 2023) 

wordt bereikt. 

2. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 

vast te stellen. 

3. Kennis te nemen van de (vertrouwelijke) stand van 

zaken van de Herziene Woningbouw Strategie. 

Toezegging 

In het najaar krijgt de raad scenario’s voorgelegd over 

oplossingsrichtingen voor de problemen in de 

grondexploitaties A18 Bedrijvenpark en DocksNLD. 

Tegen 

SP 

 

Voor 

De overige 

fracties 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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4. De financiële effecten uit het MPG 2016 (benodigd 

krediet 2016/2017 ad € 6,1 mln. en het verwachte 

positieve rekeningsresultaat 2016 ad € 0,3 mln.) via 

een technische wijziging te verwerken in de 

begroting (65ste wijziging 2016). 

5. Samen met de deelnemende gemeenten het 

positieve effect van de lagere te treffen voorziening 

van ad € 1,7 mln. (100%) op de grondexploitaties 

A18 Bedrijvenpark als gevolg van de wijzigingen van 

de BBV voorschriften, te reserveren voor overall 

risico’s van de Samenwerkingsovereenkomst 

bedrijventerreinen West-Achterhoek. 

6. Het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders om ten aanzien van de grond-

exploitaties geheimhouding op te leggen te 

bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid, van 

de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, 

tweede lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid 

van bestuur (economische en financiële belangen 

gemeente). 

Geheimhouding betreft: 

- Bijlage stoplichtenmodel. 

- Bijlage 2a kosten en risico’s Herziene 

Woningbouw Strategie. 

- Individuele grexen (ter inzage, niet bijgevoegd 

bij raadsvoorstel). 

 

5. Voorjaarsnota 2016 De voorjaarsnota 2016 vast te stellen. Amendement 1 (ingetrokken) SP over bezuiniging op 

armoedebeleid. 
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Amendement 2 (ingetrokken) SP over bezuiniging 

bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie 1 (aangenomen) D66 e.a. over 

schuldhulpverlening 

 

 

Motie 2 (aangenomen) GroenLinks e.a. over 

ondersteuning kwestbare ouderen 

 

Toezeggingen 

In het najaar krijgt de raad tegelijkertijd voorgelegd de 

businesscase van de 3 culturele instellingen en 

uitkomsten overleg met bibliotheek over de 

bezuiniging. 

 

Bij de begroting 2017 krijgt de raad voorstellen over 

de te bezuinigen € 400.000 op armoedebeleid. 

 

Eind van dit jaar kan de raad een voorstel verwachten 

over een lokale/regionale media-instelling. 

 

 

 

Voorstel 

Tegen  

SP 

 

Voor 

De overige 

fracties 

 

Motie 1 

Unaniem 

 

 

Motie 2 

Unaniem 
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De raad ontvangt 2e helft juni het uitvoeringsplan 

Duurzaamheid. 

 

De raad wordt nog in 2016 geïnformeerd over 

eventuele mogelijkheden van een duurzaamheids-

lening voor het bedrijfsleven.  

 

De raad krijgt een overzicht van de uitgaven uit het 

fonds Doetinchemmer olie. 

 

De raad krijgt inzicht in hoe invulling wordt gegeven 

aan preventie binnen De Doetinchemse Keuze. 

 

Stemverklaringen bij voorstel 

SP: ondanks de goede elementen die in de 

voorjaarsnota zitten, zit er een cruciaal punt in 

namelijk de €100.000 die bezuinigd wordt op het 

armoedebeleid en dat is de reden dat de fractie tegen 

zal stemmen.  

 

Stemverklaringen motie 1 

De VVD zal instemmen met deze motie waarbij bij 

het besluit de mogelijkheden te onderzoeken om de 

schuldhulpverlening te verbeteren en waar dit een 

besparing oplevert, is dit meegenomen en in dat licht 

steunt zij de motie.  

Duurzaam Doetinchem zal ook instemmen maar wel 

met de opmerking dat zij graag deze en ook de 

andere motie graag hadden gezien in een interactief 
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proces zoals ook is afgesproken en niet via de griffie.  

De SP zal voor deze motie stemmen; de fractie heeft 

wel wat moeite met een aantal overwegingen maar ze 

zal wel voor de motie stemmen.  

6.1. Maatregelen naar 

aanleiding van evaluatie 

vastgoedfonds 

1. Over te gaan tot het doorvoeren van de volgende in 

dit voorstel benoemde maatregelen om te komen 

tot een sluitend meerjarenperspectief in het 

vastgoedfonds: 

1. kostprijsdekkende huur wijkcentra; 

2. stopzetten onderhoud De Horst; 

3. verkoop/afstoten Veteranenhuis; 

4. verkoop tennishal; 

5. onderhoudsniveau 4 continueren tot en met 2021; 

6. geraamd onderhoud niet meer uitvoeren bij 

nieuwbouw De Bongerd; 

7. verkoop ’t Marktwezen; 

8. overdragen brandweerkazerne Wehl (onderzoek); 

9. verkopen Keppelseweg 112; 

10. verkopen Oude Doetinchemseweg 25;  

11. verkoop Rijksweg 280. 

2. Het renovatiekrediet ad € 800.000,-, dat 

beschikbaar is voor de Muziekschool, nog niet in te 

zetten in afwachting van besluitvorming omtrent de 

bestuursopdracht samenwerking culturele 

instellingen. 

3. De taakstelling inzake verkoop panden De Schil op 

te heffen door: 

a. de voormalige bibliotheek en het schoolgebouw 

aan de Raadhuisstraat eventueel niet te 

Stemverklaring 

De VVD blijft scherp op het verloop van het 

vastgoedfonds en met de toezegging van de 

wethouder over het tijdig informeren van de raad 

over aan- en verkoop en bestemmingen van 

strategisch vastgoed, gaat zij akkoord met dit 

voorstel.  

Akkoord bij 

hamerslag 



Besluitenlijst gemeenteraad 2 juni 2016 

 

Raad voltallig: ja, zie bijlage 
 

6 

 

verkopen;  

b. de bestemmingsreserve gemeentelijk vastgoed en 

verplichtingen ten aanzien van culturele 

instellingen op te heffen; 

c. het saldo van € 353.000,- toe te voegen aan de 

algemene reserve; 

d. de resterende taakstelling ten bedrage van 

€ 610.000,- aan te melden voor de 

voorjaarsnota. 

4. Over te gaan tot aanleg van een kunstgrasveld op 

Sportpark Zuid (DZC ’68), waarvan de kosten ten 

bedrage van € 450.000,- gedekt worden uit het 

vastgoedfonds. 

5. Hiertoe de 64ste  wijziging van de gemeente-

begroting 2016 vast te stellen. 

6.2. Vaststelling Investerings-

budget stedelijke 

vernieuwing (ISV)-3-

prestaties 

1. Het verantwoordingsverslag ISV-3 vast te stellen. 

2. Daarmee de prestaties ISV-3 vast te stellen. 

3. De provincie hierover te informeren. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.3. Tweede halfjaar-

rapportage Samen-

werking Bedrijven-

terreinen West 

Achterhoek 

De Tweede halfjaarrapportage Samenwerking 

bedrijventerreinen West Achterhoek, peildatum 

31 december 2015, vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.4. Duurzaamheidslening 1. Een duurzaamheidslening voor verduurzamende 

maatregelen aan woningen in te stellen voor 

particuliere woningeigenaren en Vereniging van 

Eigenaren. 

 

Stemverklaringen 

De SGP-CU ondersteunt dit voorstel volledig, wel is 

zij ervan doordrongen dat er nog heel veel moet 

gebeuren. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet 

om maar enigszins in de buurt van de doelstelling te 

Akkoord bij 

hamerslag 
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2. Op 1 juli 2016 te starten met deze 

duurzaamheidslening. 

3. Voor de uitvoering van de duurzaamheidslening in 

2016 niet benut eigen geld, dat ondergebracht is bij 

Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse 

Gemeenten, tijdelijk in te zetten voor deze 

duurzaamheidslening; 

4. Voor de uitvoering van deze duurzaamheidslening 

vanaf 2017 het nieuwe duurzaamheidsfonds, zoals 

opgenomen in de voorjaarsnota 2016, in te zetten 

voor deze duurzaamheidslening;  

5. De Verordening Duurzaamheidslening gemeente 

Doetinchem vast te stellen. 

komen.  

De VVD kan instemmen met dit voorstel en met de 

toelichting van de wethouder gaat zij ervan uit dat nog 

dit jaar het voorstel voor de duurzaamheidslening 

voor de ondernemers naar de raad komt, 

voortbordurend op het programma Bedrijvig 

Doetinchem gaat voor duurzaam.  

6.5. Subsidieregeling 

De Achterhoek Bespaart 

2016 

1. Een subsidieregeling voor isolatie van particuliere 

woningen in te stellen. 

2. Hiervoor de Subsidieverordening Achterhoek 

Bespaart 2016 vast te stellen. 

3. De te ontvangen provinciale subsidie toe te kennen 

aan deze subsidieregeling. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.6. Zienswijze 

Programmabegroting 

2017 Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers 

In de zienswijze op de concept-Programmabegroting 

2017 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

geen wensen en bedenkingen te formuleren. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.7. Zienswijze 

programmabegroting 

2017 GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 

De volgende zienswijze over de concept-

programmabegroting GGD NOG 2017 in te dienen bij 

het bestuur van de GGD:  

- Wij stemmen in met de concept-

programmabegroting 2017. 

- De GGD wordt geacht alle inspanning te verrichten 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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om de kosten voor asielzoekers door het COA 

volledig gedekt te krijgen en de GGD-GHOR te 

steunen in haar lobby voor meer financiële middelen 

voor statushouders.  

- Wij steunen, wanneer dit in regionaal verband 

gebeurt, de lobby van VNG en GGD-GHOR om 

meer budget te krijgen voor collectieve preventie 

voor statushouders inclusief een tolk voor 

gezondheidszorg. 

- Wij zijn tevreden dat de programmabegroting 2017 

nu inzicht geeft in de indexering mede in relatie tot 

de gemeentelijke inkomsten. Wij blijven echter de 

ontwikkelingen met betrekking tot de wijze van 

indexering volgen omdat de wijze van berekening 

een punt van discussie blijft. Wij vinden het 

wenselijk dat daar voor de volgende begroting 

overeenstemming over komt tussen gemeente 

Doetinchem, Achterhoek en de GGD.  

- Wij vinden een verschil van 0,45% tussen de 

ontwikkeling van het Gemeentefonds en de loon- en 

prijsontwikkeling in de begroting 2017 van de GGD 

acceptabel.  

6.8. Vijfde wijziging 

gemeenschappelijke 

regeling GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 

Het college van burgemeester en wethouders 

toestemming te verlenen om in te stemmen met de 

vijfde wijziging van de samenwerkingsregeling GGD 

Noord- en Oost-Gelderland (NOG). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.9. Wijziging 

gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio 

1. In te stemmen met de conceptwijzigingstekst 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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Noord- en Oost-

Gelderland 

2. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

hierover te informeren overeenkomstig 

de conceptbrief. 

6.10. Herziening gedragscode 

bestuurlijke integriteit 

1. De Regeling gedragscode integriteit voor raadsleden 

vast te stellen. 

2. De Regeling gedragscode integriteit voor 

burgemeester en wethouders vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.11. Integriteit en melding 

misstanden 

Het protocol melding vermoeden misstand politieke 

ambtsdragers vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 2 en 3 komen voor de 

raad ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 7 juli 2016, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


