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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt inclusief wijzigingen 

vastgesteld. 

Agendapunt 5 wordt behandeld voor 

agendapunt 4. 

 

De fractie van de SP heeft laten weten geen 

nadere inlichtingen te willen naar aanleiding van 

de beantwoording van de artikel 36-vragen 

inzake de opdracht van Regio Achterhoek aan 

BMC. 

 

De fractie van de PvdA heeft laten weten op dit 

moment geen behoefte te hebben aan nadere 

inlichtingen naar aanleiding van de 

beantwoording van de artikel 36-vragen inzake 

het coffeeshopbeleid. 

 

Op verzoek van de VVD wordt agendapunt 6.6 

een bespreekstuk in plaats van een hamerstuk. 

 

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

22 en 29 september 

2016 

Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De fractie van de PvdA stelt vragen over 

passend wonen en mensen met enig eigen 

vermogen. 

 

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

De Doetinchemse Keuze 

1. Het college zienswijzen, suggesties of 

denkrichtingen mee te geven op onder 

andere onderstaande prioriteiten: 

- Inzet op verdere ontwikkeling van 

preventie en vernieuwing 

- Verdere inzet op houding en cultuur 

in het primaire proces 

- De ontwikkeling van de financiën te 

blijven monitoren 

- De regionale nieuwe inkoop in te 

zetten voor de gewenste vernieuwing  

-  “…” 

Alle aanwezige fracties hebben hun zienswijze 

gegeven. 

Het college neemt deze zienswijzen mee in het 

vervolg op deze evaluatie. 

 

Toezegging 

De wethouder beantwoordt schriftelijk 

de vraag over externe controle op de 

privacyprotocollen die de gemeente hanteert. 

 

Niet van 

toepassing 

5. Uittreding gemeente 

Montferland uit Regio 

Achterhoek 

1. In te stemmen met de voorwaarden 

voor uittreding uit de Samenwerkings-

regeling Regio Achterhoek - en daarmee 

uittreding van Montferland - en met de 

uittreedvergoeding door Montferland 

van € 414.189,-, te betalen op 1 januari 

2017. 

2. De geldende samenwerkingsregeling 

(22e wijziging) in te trekken en in te 

stemmen met de 23e wijziging van de 

samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek. 

3. Aan het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester 

toestemming te verlenen om akkoord te 

gaan met de 23e wijziging van de 

Amendement (verworpen) SP om enkele 

wijzigingen in de samenwerkingsregeling uit te 

stellen. 

 

 

 

 

 

 

Stemverklaringen 

PvLM: ondanks het feit dat het hun eigen keus is 

betreurt de PvLM het uittreden van 

Montferland. En het zegt wat over de manier 

van samenwerken en hoe zij met afspraken 

omgaan. De fractie wil het college erop wijzen 

dat wanneer het weer en in welk verband dan 

Amendement 

Voor:  

SP 

Tegen: 

De overig 

aanwezige 

fracties 

 

Voorstel 

Tegen: 

PvdA 

Voor: de overig 

aanwezige 

fracties 
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samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek. 

4. Ervan kennis te nemen dat over de 

financiële afwikkeling van de overdracht 

van de stortplaatsen aan de provincie 

Gelderland - mits dit na 2016 plaatsvindt 

- separate afspraken met Montferland 

worden gemaakt, conform de afspraken 

met de andere zeven gemeenten.  

5. Kennis te nemen van de samenwerking 

met Montferland buiten de 

Samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek en de verdere 

doorontwikkeling van de regionale 

samenwerking in het algemeen. 

ook wil samenwerken, er waterdichte afspraken 

gemaakt moeten worden. 

 

GBD: de fractie betreurt het ook dat de 

gemeente Montferland uittreedt uit de Regio 

Achterhoek. Iemand die niet wil, kun je ook 

niet dwingen, daarom zal de fractie voor 

stemmen. 

6.1. Kaders evenementen-

beleid 2017-2020 

1. Voor het evenementenbeleid 2017-2020 

een nieuw kader vast te stellen met als 

doel 

- dat de gemeente Doetinchem zich kan 

profileren als gastvrije stad waarin 

evenementen een prominente rol 

spelen, 

- dat de evenementen een bijdrage 

leveren aan de economie van de stad 

en de beleving door de inwoners van 

stad en regio. 

2. Als centrale elementen te benoemen: 

2.1. kleinschaligheid, ontmoeting en 

gezelligheid; 

Stemverklaring 

SGP-ChristenUnie: de fractie stemt wel voor; 

zij begrijpt en vindt dat evenementen belangrijk 

zijn voor een levendige stad. De fractie vraagt 

wel blijvend respect voor inwoners die een 

andere invulling willen geven aan de zondag. 

Akkoord bij 

hamerslag 
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2.2. een aangename schaal die zich 

weerspiegelt in parken, op pleinen en 

De Bleek; 

2.3. lokale en regionale ondernemers 

zijn de eerste die hierop inspelen; 

2.4. innovatieve horecaconcepten en 

evenementen trekken samen op; 

2.5. culturele instellingen en de 

organisatoren van evenementen vormen 

de basis; 

2.6. meerwaarde voor de economie van 

de binnenstad 

2.7. meerwaarde voor alle inwoners van 

Doetinchem; 

2.8. de centrale rol van Doetinchem in 

de Achterhoek. 

3. De uitkomsten van de lopende 

onderzoeken naar de ondersteunings-

vraag voor evenementen en de centrale 

publieksmarketing te betrekken bij het 

opstellen van de Uitvoeringsagenda 

2017. 

4. De versterking, facilitering en 

subsidiëring van grote en kleine 

evenementen in de binnenstad te 

toetsen aan het Aanvalsplan Binnenstad. 

5. De versterking van kleinschalige 

evenementen in Wehl en Gaanderen te 

realiseren met de resultaten van de 
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onder punt 3 uit te voeren 

onderzoeken. 

6.2. Krediet 

duurzaamheidsleningen 

1. € 8.000.000 krediet beschikbaar te 

stellen voor het duurzaamheidsfonds 

ten behoeve van de duurzaamheids-

leningen (88ste wijziging gemeente-

begroting 2016). 

2. Hiervan maximaal € 1 miljoen te 

besteden in 2016. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.3. Verduurzamen 

gemeentelijk vastgoed 

1. De duurzaamheidsmaatregelen naar 

voren te halen en daarbij een krediet van 

€ 850.000,- beschikbaar te stellen voor 

het verduurzamen van het gemeentelijk 

vastgoed (89ste wijziging gemeente-

begroting 2016). 

2. Het krediet te dekken uit het 

vastgoedfonds. 

3. De meerjarenonderhoudsplanning 

verder te verduurzamen door 

energieopwekking toe te voegen. 

Stemverklaring 

GroenLinks: de fractie stemt in en geeft haar 

complimenten voor het bereikte. Als volgende 

stap zou GroenLinks graag zien dat de 

gemeente gaat voor een of meerdere 

energieneutrale gebouwen. 

Akkoord bij 

hamerslag 

6.4. Controleprotocol en 

Dienstverleningsplan 

Accountantscontole 

2016 

Het Controleprotocol 2016 en 

Dienstverleningsplan 2016 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6.5. Bestemmingsplan De 

Gaarde tussen 345 en 

347 - 2015 

1. Het bestemmingsplan De Gaarde tussen 

345 en 347 - 2015 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

Stemverklaring 

SP: volgens de fractie is het VAB-beleid hier te 

ruimhartig toegepast en daarom stemt zij tegen. 

Akkoord bij 

hamerslag; de 

SP wordt 

geacht te 
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hebben tegen 

gestemd. 

6.6. Proces pilot regelarme 

bijstand 

 Zie agendapunt 8  

6.7. Raadswerkgroep Kaders 

De Doetinchemse Keuze 

1. Een raadswerkgroep Kaders DDK in te 

stellen. 

2. De raadswerkgroep te laten bestaan uit 

de volgende raadsleden c.q. 

raadsopvolgers: J. Berends (CDA), 

M.A. Kock (PvdA), N.S. Wartenberg (SP), 

S.M. Koster (VVD), E.J. Huizinga (D66), 

P.J.A.O.M. Moors (GBD), S. Bali (GL), 

G. Langenkamp (PvLM) en M.E. de Jong 

(SGP-CU). 

3. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe 

te voegen de wethouders Sluiter, Telder 

en Langeveld, de beleidsmedewerker 

sociaal domein en de griffier. 

4. De volgende opdracht aan de 

raadswerkgroep mee te geven: 

a. helderheid brengen in de kaderstelling 

bij de taakdecentralisaties sociaal 

domein zoals die tot op heden is 

vastgesteld; 

b. op basis van die helderheid een 

voorstel aan de gemeenteraad doen 

voor een vernieuwde kaderstelling 

DDK. 

Stemverklaring 

D66: vanwege de transformatiefase vindt D66 

het van belang dat er een goede, maar vooral 

strakke, definitie komt van het sociaal domein. 

Om niet in een later stadium energie te 

verkwisten wat er wel onder valt en wat niet en 

wat er toch onder had moeten vallen. Dit 

gezegd hebbende wenst de fractie de 

werkgroep veel succes. 
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7. Ingekomen brieven  Brief 9 is abusievelijk bij de categorie ‘v.k.a.’ 

terechtgekomen. Dit moet zijn ‘door het 

college af te doen’.  

De antwoorden op de brieven 1, 3, 4 en 5 

komen ter inzage voor de raad. 

 

8. Proces pilot regelarme 

bijstand 

1. Het proces om te komen tot de 

inrichting van een pilot regelarme bijstand 

vast te stellen. 

2. Een raadswerkgroep in te stellen om het 

proces, in samenwerking met het college, 

verder uit te werken en te organiseren. 

3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit 

de volgende raadsleden c.q. 

raadsopvolgers: J. Berends (CDA), 

M.A. Kock (PvdA), M.E.G. Rütten-

Kemperman (SP), G.J.M. Bulten (VVD), 

E.J. Huizinga (D66), M.R.M. Zaaijer 

(GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp 

(PvLM).  

4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe 

te voegen wethouder Langeveld, de 

strategisch adviseur Participatiewet en 

een medewerker van de griffie. 

 Unaniem 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 22 december 2016, 

 

 

griffier                                 voorzitter 


