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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

Agendapunt 8.1 wordt een 

bespreekstuk. 

Ordevoorstel PvdA, SP, GBD en 

PvLM (verworpen) om een time-out 

in te lassen ten behoeve van een 

onafhankelijk onderzoek bij 

agendapunt 8.1. 

 

Ordevoorstel 

Voor: 

PvdA, SP, 

PvLM, GBD. 

Tegen: 

CDA, VVD, 

D66, 

GroenLinks, 

SGP-

ChristenUnie 

2. Afscheid van raadslid A.P.W. van de Haar    

3. Toelating en installatie J.C. Veltkamp    

4. Besluitenlijst van de raadsvergadering 

5 november 2015, agendapunt 10 (toezegging 

herstel vermogensnorm) en besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 26 november 2015 

Agendapunt 10 van de besluitenlijst van 

5 november 2015 en de besluitenlijst 

van 26 november 2015 worden 

ongewijzigd vastgesteld, 

  

5. Vragenhalfuur  De fractie van GroenLinks stelt 

vragen over de Omgevingswet 

 

De fractie van de PvdA stelt vragen 

over persoonsgebonden budgetten 

 

De fractie van de SP stelt vragen 

n.a.v. het conceptbestuursakkoord 

over verhoogde asielinstroom. 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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De fractie van de SP stelt vragen 

n.a.v. van de kwartaalbrief van de 

minister van VWS over 

aandachtspunten en ontwikkelingen 

Wmo. 

 

Toezegging 

De wethouder zorgt tevens voor 

een puntsgewijze schriftelijke 

beantwoording van deze vragen. 

 

De fractie van D66 stelt vragen 

over de actuele stand van zaken bij 

TSN 

6. Bestemmingsplan Bilderdijkstraat - 2015 

(nieuwbouw IKC-noord) 

1. De Nota van Zienswijzen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan 

Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw 

IKC-noord) gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

4. Te constateren dat er € 250.000,- 

beschikbaar is voor 

groencompensatie in de omgeving. 

Stemverklaring 

GBD: de fractie was tegen de bouw 

van het IKC op deze locatie, 

daarom stemt zij nu ook tegen het 

bestemmingsplan. 

Voor: 

CDA, PvdA, 

SP, VVD, 

D66, 

GroenLinks, 

SGP-CU 

 

Tegen: 

GBD, PvLM 

7. Benoeming gemeentelijke Ombudsman en 

plaatsvervanger 

- De behandeling van de 

verzoekschriften op te dragen aan 

de heer T. Lamers in de functie van 

gemeentelijk Ombudsman voor de 

duur van zes jaar. 

 

 28 stemmen 

uitgebracht 

op de heer 

Lamers. 
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- De behandeling van de 

verzoekschriften op te dragen aan 

de heer F. Brandwagt in de functie 

van plaatsvervangend gemeentelijk 

Ombudsman voor de duur van 

zes jaar. 

28 stemmen 

uitgebracht 

op de heer 

Brandwagt. 

8.1. Uitgangspunten bestemmingsplan Ringweg 4 

en 4a Wehl 

Burgemeester en wethouders opdracht 

te geven om op grond van de 

ingediende ruimtelijke onderbouwingen 

een bestemmingsplan op te stellen met 

voor: 

a. Ringweg 4 een specifiek, compact 

agrarisch bouwvlak met beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden, conform 

het S/A/A/B-advies van 21 mei 2013; 

b. Ringweg 4a een op maat gesneden 

bestemming voor een vrijstaande 

woning met praktijkruimte. 

Stemverklaring 

PvdA: het vaststellen van dit 

bestemmingsplan leidt 

onherroepelijk tot een gang naar de 

Raad van State, het is net al gezegd. 

En daarmee blijft het Ringweg4, 4a-

dossier, een dossier dat alleen 

verliezers kent. De PvdA is van 

mening dat de raad niet in de 

positie mag worden gebracht om 

een dergelijk besluit te nemen. Zij 

heeft om die reden het proces-

voorstel ingediend. Nu dat is 

afgewezen rest de fractie geen 

andere keuze dan tegen te 

stemmen. 

Hoofdelijke 

stemming: 

16 stemmen 

voor 

12 stemmen 

tegen 

8.2. Verevening en risicodeling jeugdzorg 2016 Over te gaan tot regionale verevening 

en risicodeling budgetten jeugdhulp 

2016 op de volgende onderdelen: 

- landelijke zorg; 

- bovenregionale zorg; 

- jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering; 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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- alle regionaal ingekochte individuele 

voorzieningen met verblijf (7x24-

uurs zorg). 

8.3. Afwijzen verzoek wijziging bestemmingsplan Niet mee te werken aan het verzoek 

tot vaststellen van een bestemmingsplan 

waarin het gebouw Dennenweg 148a te 

Doetinchem als woning wordt bestemd.  

 

Stemverklaring  

PvLM: ja, gebouwd voor de Tweede 

Wereldoorlog, meer dan 70 jaar in 

gebruik als woning met medeweten 

van de gemeente, altijd 

gemeentelijke belasting betaald en 

gedoogd in bestemmingsplannen. 

Van de fractie mag het gelegaliseerd 

worden, dus is zij tegen. 

Akkoord bij 

hamerslag 

De fractie 

van de PvLM 

wordt geacht 

te hebben 

tegen 

gestemd. 

8.4. Bestemmingsplan Opstelspoor station 

Doetinchem - 2014 

1. De Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Opstelspoor 

station Doetinchem - 2014 gewijzigd 

vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.5. Vaststellen bestemmingsplan Sportweg - 2015 3. De Nota van zienswijzen vast te 

stellen. 

4. Het bestemmingsplan Sportweg - 

2015 vast te stellen. 

5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

Vijverberg Zuid - 2015 

1. De Nota van zienswijzen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan Vijverberg 

Zuid - 2015 gewijzigd vast te 

stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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8.7. Verkoop tennishal Sportweg 9 aan Graafschap 

College 

Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben bij de verkoop 

van Sportweg 9 aan het Graafschap 

College. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.8. Uitkomst mediation Vijverberg - Zuid 1. Kennis te nemen van het bereikte 

onderhandelingsresultaat, zoals 

verwoord in de vaststellings-

overeenkomst, die voor de raad 

vertrouwelijk ter inzage ligt. 

2. Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben ten aanzien 

van de bereikte overeenstemming. 

3. De eerder door het college besloten 

geheimhouding te bekrachtigen, 

thans door toepassing van artikel 25, 

lid 2 en 3 van de Gemeentewet en 

artikel 10, lid 2g Wet openbaarheid 

van bestuur (voorkoming benadeling 

derden). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.9. Nadere afspraken Woongebied Wijnbergen 1. Kennis te nemen van het bereikte 

onderhandelingsresultaat, zoals 

verwoord in het collegebesluit, dat 

voor de raad vertrouwelijk ter 

inzage ligt. 

2. Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben ten aanzien 

van het bereikte 

onderhandelingsresultaat. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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3. De eerder door het college besloten 

geheimhouding te bekrachtigen, 

thans door toepassing van artikel 25, 

lid 2 en 3 van de Gemeentewet en 

artikel 10, lid 2g Wet openbaarheid 

van bestuur (voorkoming benadeling 

derden). 

8.10. Beschikbaar stellen krediet en dekking 

financiële lasten huisvestingsprogramma 

onderwijs 2016 

1. Voor het uitvoeren van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 

2016 een krediet beschikbaar te 

stellen van € 150.245,-; 

2. De jaarlijkse lasten van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 

2016 ad € 12.955,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting 

onderwijs; 

3. Hiervoor de 25ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2016 vast te 

stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.11. Vaststellen krediet projecten onderwijs 1. Een aanvullend krediet beschikbaar 

te stellen voor uitvoering van de 

projecten IKC Noord, De Isselborgh 

en Gaanderen van € 7.408.000,-. 

2. Als dekking van de jaarlijkse lasten 

van € 41.686,- (boven op de reeds 

beschikbaar gestelde middelen) de 

reserve huisvesting onderwijs aan te 

wijzen. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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3. Hiertoe de 26ste wijziging 

gemeentebegroting 2016 vast te 

stellen. 

8.12. Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek 

Het college van burgemeester en 

wethouders toestemming te verlenen 

om de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek te 

wijzigen overeenkomstig het voorstel 

tot wijziging.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.13. Financieel verdeelmodel bijdrage gemeenten 

aan de VNOG 

1. De voorkeur uit te spreken voor 

financiële verdeling gebaseerd op 

risico’s op basis van de uitkering 

gemeentefonds (model 3). 

2. De Veiligheidsregio Noord- en 

Oost-Gelderland (VNOG) te 

informeren overeenkomstig 

bijgevoegde conceptbrief. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.14. Herziening Algemene plaatselijke verordening 

Doetinchem 

De Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Doetinchem 2016 vast te 

stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.15. Uitvoering motie ‘Ruim op die regels’ 1. De Coördinatieverordening Wet 

ruimtelijke ordening in te trekken en 

dit besluit in werking te laten treden 

de dag na bekendmaking. 

2. De Exploitatieverordening 

Doetinchem 2006 in te trekken met 

uitzondering van de gevallen als 

bepaald in artikel 9.1.17 van de 

Invoeringswet Wet ruimtelijke 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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ordening en dit besluit in werking te 

laten treden de dag na 

bekendmaking.  

8.16. Aanvraag suppletie kosten opsporing niet 

gesprongen explosieven 

Een aanvraag te doen bij het ministerie 

voor suppletie in de gemaakte kosten 

voor opsporing van niet gesprongen 

explosieven. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.17. Revitalisering bedrijventerrein De Huet Een bedrag ter grootte van € 1,6 

miljoen beschikbaar te stellen voor de 

uitvoering van de revitalisering 

bedrijventerrein De Huet (24ste 

wijziging gemeentebegroting 2016). 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.18. Belastingverordeningen 2016 De belastingverordeningen 2016 vast te 

stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9. Ingekomen brieven  Het antwoord op brieven 2 en 6 

komt ter inzage voor de raad. 

 

10. Motie SP over PGB voor naasten De motie wordt verworpen. Toezeggingen 

- De wethouder onderzoekt wat 

de kosten zijn van het 

aanpassen van het systeem om 

daar informatie uit te kunnen 

halen of een PGB wordt 

gebruikt voor inzet door 

zorgprofessionals of door 

naasten; 

- de wethouder onderzoekt de 

mogelijkheid informatie over de 

PGB’s op te nemen in de 

kwalitatieve evaluatie over de 

Voor: 

PvdA, SP, 

GBD, PvLM 

Tegen: 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SGP-

CU 
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decentralisaties 2015. 

De uitkomsten van die evaluatie 

krijgt de raad in het eerste 

kwartaal 2016; 

- de wethouder kijkt na of deze 

meer specifieke informatie 

opgenomen is c.q. kan worden 

in de kwartaalrapportages van 

het sociaal domein; 

- de wethouder levert 

voorbeelden aan van PGB’s en 

het toegepaste maatwerk; 

- de wethouder komt begin 2016 

met een schriftelijke reactie op 

de door verschillende 

raadsleden gevraagde 

informatie. 

 

Stemverklaringen: 

PvdA: het zal geen verrassing zijn 

dat zij de motie gaan steunen. Zij 

wil echter nog even kort toelichten. 

De fractie is blij met de 

toezeggingen van de wethouder en 

gaat een eind mee in de lijn van de 

VVD. Het gaat hier echter om zeer 

schrijnende gevallen, van mensen 

die liever gister dan vandaag 

antwoord hebben. Dus is de fractie 

niet bereid tot januari/februari te 
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wachten om te kijken wat we 

kunnen doen. De PvdA wil gewoon 

nu actie. 

GroenLinks:  zij vindt het een hele 

sympathieke motie, maar de fractie 

neemt genoegen met de 

toezeggingen van de wethouder. 

VVD: zij zal niet instemmen met de 

motie. Maar zij ziet de toezegging 

van de wethouder om raad en 

college in hun kracht zetten om de 

DDK beter te laten werken, als een 

mooie start voor in het nieuwe jaar. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 18 februari 2016, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


