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Onderwerp
1. Opening en
vaststelling agenda

Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen/bijzonderheden 1
De motie over de vermogensnorm bijzondere
bijstand wordt als punt 10 aan de agenda
toegevoegd.

Stemming

De motie over de Doetinchemse agenda
toegankelijkheid wordt als punt 11 aan de
agenda toegevoegd.
2. Besluitenlijst van de
raadsvergadering
van
17 december 2015
3. Benoeming en
installatie nieuwe
wethouder
4. Vragenhalfuur

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw M. Sluiter te benoemen en te installeren als
wethouder.

Voor
30 stemmen
GroenLinks stelt vragen over de toekomst van
het V&D-gebouw en de gevolgen voor
personeel.
De PvdA stelt vragen over het beëindigen van
het gemeentelijke contract met de
Doetinchemse kunstuitleen.
De PvdA stelt vragen over winkelsurveillance in
de binnenstad.
De SP stelt vragen over de stand van zaken
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Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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overname werkzaamheden TSN.
Toezegging
De raad krijgt in week 8 informatie over het
collegebesluit.
De SP stelt vragen over het aantal stembureaus.
Naar aanleiding van de beantwoording kondigt
de fractie een motie aan.
Het CDA stelt vragen over loketverkoop in de
binnenstad.
5. Koersdocument
Doetinchem
natuurlijk duurzaam

1. Doetinchem natuurlijk duurzaam vast te stellen als
koersdocument voor het gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid.
2. Als lokale overheid de rol op te pakken van de
verbinder die andere partijen ondersteunt en
enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven. In dit
kader:
- het college opdracht te geven een
duurzaamheidsplatform te laten oprichten dat
zowel online als offline aan deze rol invulling geeft;
- het college opdracht te geven om bij de
voorjaarsnota te komen met voorstellen die de
financiële barrières bij initiatiefnemers kunnen
slechten, zoals een revolverend fonds;
3. De gemeentelijke focus voor duurzaamheid verder te
richten op het thema energie met als doel om in 2030
energieneutraal te zijn in de Achterhoek, waarbij
zowel energiebesparing als het opwekken van schone

Voorstel:
Unaniem
Motie 1 (aangenomen) GroenLinks over
duurzaamheid als tweede natuur.

Motie 1:
Voor
CDA, PvdA,
VVD,
GroenLinks,
PvLM, GBD,
SGP-CU, DD
Tegen
SP, D66

Motie 2 (aangenomen) GroenLinks over
‘SMART’.

Motie 2
Voor
CDA, PvdA,
VVD,
GroenLinks,
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energie speerpunten zijn.

PvLM, GBD,
SGP-CU, DD
Tegen
SP, D66
Motie (ingetrokken) D66 over eerdere moties,
opnemen SDG’s (sustainable development
goals) en meetmomenten.
Toezegging
De wethouder legt de uitvoeringsagenda vóór
de zomer aan de raad voor. Daarin verwerkt hij
de punten uit de motie van D66.

6. ConceptUitvoeringsagenda2.
0 Achterhoek 2020

1. De concept-Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020
(focus en programmalijnen) te bespreken.
2. De volgende zienswijze kenbaar te maken aan het
algemeen bestuur van Regio Achterhoek:
a. Bij de cross-overs naast Zorg en Agrofood ook
duurzame energietransitie meenemen.
b. Smart Werken verbreden met ‘versterking van het
midden- en kleinbedrijf.
3. Kennis te nemen van de projecten die nu in beeld
zijn; de dynamische projectenlijst is opgenomen,
de concept projectformulieren liggen ter inzage.
4. Kennis te nemen van de vervolgaanpak met de
wetenschap dat nog niet duidelijk is op welke wijze
de provincie middelen gaat toekennen en dat nu niet
gevraagd wordt om cofinanciering van de gemeenten.

Unaniem
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7. Vervulling enkele
vacatures

8.1. Deelneming in de
Stichting
Achterhoek
Toerisme
8.2. Kadernota
Integraal
Veiligheidsbeleid
2016-2019

1. De heer M.E. de Jong te benoemen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in het Doetinchems Fonds
Gemeentespaarbank en als lid van de commissie voor
onderzoek op de geloofsbrieven.
2. De heer S. Kroon te benoemen als voorzitter van
beeldvormende raden.
3. De heer H.J.C. te Hennepe te benoemen in de
werkgeverscommissie.

Geen wensen en bedenkingen in te brengen over het
voornemen van het college om de gemeentelijke
betrokkenheid bij de Stichting Achterhoek Toerisme en
de daaraan gelieerde steunstichting, stichting Beheer
Gelden Routebureau Achterhoek, te formaliseren.
1. De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
vast te stellen.
2. De veiligheidsprioriteiten:
- alcohol-drugsoverlast;
- woninginbraken;
- (brom)fietsendiefstal;
- geweld (inclusief huiselijk geweld);
- overlastgevende en hinderlijke jeugd;
- verkeersoverlast/snelheid/rood licht/rijden onder
invloed;
vast te stellen.

Dhr. De Jong:
27 stemmen
voor; 3 blanco
Dhr. Kroon:
27 stemmen
voor; 3 blanco
Dhr. Te
Hennepe:
28 stemmen
voor; 2 blanco
Akkoord bij
hamerslag

Stemverklaring
PvdA: de fractie stemt in met de kadernota
maar verwacht wel dat sexting en de
toenemende problemen rondom verwarde
personen onder de aandacht blijft van de
politie.

Akkoord bij
hamerslag
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8.3. Kadernota VNOG
2016 - 2020

8.4. Instelling
raadscommissie
functioneringsgesprek
burgemeester
2016
8.5. Achterhoek in
Beweging

8.6. Zienswijze
uitgangspuntennot
a begroting 2017
GGD

1. Kennis te nemen van de kadernota VNOG 2016 2020.
2. De VNOG als zienswijze meegeven om:
a. bij de samenstelling van de begroting 2017 uit te
gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,96%;
b. met spoed invulling te geven aan de taakstelling en
deze als basis mee te nemen bij de behandeling van
de begroting 2017.
3. De VNOG te informeren overeenkomstig de
conceptbrief.
De raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester
2016 in te stellen, bestaande uit de volgende leden:
L.T.M. Steintjes (voorzitter), S. Kroon (plaatsvervangend
voorzitter), E.M.J. Boerwinkel, A.J. Verhoeven,
H.L.G. Moïze de Chateleux, J.E.L. de Rechteren van
Hemert, mevrouw S. Bali, mevrouw J.H.A. Putman,
M.E. de Jong en E. Venema.
1. Het sportkader en de uitvoeringsagenda Achterhoek
in Beweging 2016-2020 vast te stellen.
2. € 10.000,- beschikbaar te stellen voor Achterhoek in
Beweging 2016 uit het budget sportstimulering.
3. Hiertoe de 35ste begrotingswijziging 2016 vast te
stellen.
De conceptzienswijze op de Uitgangspuntennota 2017
voor de Programmabegroting 2017 GGD Noord- en
Oost-Gelderland vast te stellen en het dagelijks bestuur
van de GGD daarvan op de hoogte te stellen.

Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag

Stemverklaring
VVD: met de toezegging van het college om
een nadere verduidelijking te geven op de
onderlinge verhouding tussen de
sportcoöperatie, het vastgoedfonds en het
sportbeleid, om daarbij ook dit voorstel mee te
nemen in die verduidelijking, stemt de VVD in
met dit voorstel.

Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag
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8.7. Huisvesting
Kentalis

1. Ten behoeve van de huisvesting van Kentalis een
krediet beschikbaar te stellen van € 288.170,- voor de
aanpassing en eerste inrichting van het gebouw
Vondelstraat 220, Doetinchem.
2. De jaarlijkse lasten ad € 25.568,- te dekken uit de
reserve huisvesting onderwijs.
3. Hiertoe de 36ste begrotingswijziging 2016 vast te
stellen.

9. Ingekomen brieven

De antwoorden op de brieven 2, 3, 4 en 5
komen ter inzage voor de raad.
Motie (aangehouden) van PvdA, SP, PvLM,
Gemeentebelangen Doetinchem en Duurzaam
Doetinchem

10. Motie Vermogensnorm bijzondere
bijstand

11. Motie
Doetinchemse
agenda
Toegankelijkheid

Akkoord bij
hamerslag

De motie wordt aangenomen.

Toezegging: de wethouder legt in de volgende
raadsvergadering een uitwerking van de
financiële gevolgen van de motie voor. Hij gaat
daarbij tevens in op redenen van afwijzing
ingeval van bewindvoering.
Motie van PvdA, SP, D66 en Gemeentebelangen Unaniem
Doetinchem
Toezegging: de wethouder komt uiterlijk bij de
begrotingsbehandeling 2017 met een plan van
aanpak waar de eerste twee beslispunten (in
overleg met doelgroepen en hun organisaties
en brede inventarisatie knelpunten) onderdeel
van zijn.
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12. Motie Behoud
stembureaus

Motie (stemmen gestaakt) van SP
De motie wordt in de eerstvolgende
raadsvergadering opnieuw in stemming
gebracht.

Voor
PvdA, SP,
D66,
GroenLinks,
PvLM

Stemverklaring
GroenLinks: de fractie wil de motie wel
steunen maar onder het voorbehoud dat het
echt kan.

Tegen
CDA, VVD,
GBD, SGPCU, DD

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 14 april 2016,

locogriffier

vicevoorzitter

7

