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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In memoriam raadslid J.E.L. de Rechteren van 

Hemert 

 

2. Toelating en installatie 

H.M. Mourik 

   

3. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

2 juni 2016 

Correctie op de bijlage bij de besluitenlijst: 

J.H.A. Putman moet zijn G. Langenkamp. 

 

De besluitenlijst wordt aldus gewijzigd 

vastgesteld. 

  

4. Vragenhalfuur  De VVD stelt vragen over de vestiging van een 

Van der Valkhotel. 

Wethouder Drenth zegt toe het collegebesluit 

(raadsperiode 2010-2014) over het onderzoeken 

van de mogelijkheid van vestiging van het hotel, ter 

inzage te leggen voor de raad. 

 

De PvdA stelt vragen over huishoudelijke hulp. 

 

De PvdA stelt vragen over garantiebanen. 

 

De VVD stelt vragen over Fluit Tweewielers en 

verbod op verkoop fietsen. 

 

Het CDA stelt vragen over loketverkoop in de 

binnenstad. 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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De burgemeester zegt toe dat de raad in oktober 

geïnformeerd wordt over de resultaten van de 

evaluatie in september. 

 

5. Jaarstukken 2015 1. De jaarstukken 2015 vast te stellen. 

Daarmee besluit u ook: 

2. Tot het bestemmen van € 343.000 

voor activiteiten in de begroting 2016; 

3. Het positieve resultaat 2015 op de 

grondexploitatie van € 1.190.000 toe 

te voegen aan de reserve 

grondexploitatie; 

4. De voorlopige regionale verevening 

Jeugd van € 1,2 miljoen toe te voegen 

aan het sociaal domein waarmee een 

voordeel van € 726.000 op het sociaal 

domein ontstaat en deze toe te voegen 

aan de reserve sociaal domein; 

5. Het positieve nettoresultaat op de 

reguliere begroting van € 1.292.000 

toe te voegen aan de algemene 

reserve; 

6. Het saldo van de reserve gemeentelijk 

vastgoed en verplichtingen culturele 

instellingen ad € 354.000 toe te voegen 

aan de algemene reserve en de reserve 

gemeentelijk vastgoed en 

verplichtingen culturele instellingen op 

te heffen; 

Toezegging 

Het college zegt toe dat de raad bij de 

voorjaarsnota 2017 over een geactualiseerde 

Verordening financieel beleid zal beschikken. 

Unaniem 
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7. De reserve parkeerfonds met saldo 

€ 0 op te heffen; 

8. De reserve streekarchivariaat 

De Liemers en Doesburg met saldo 

€ 0 op te heffen; 

9. Hiertoe de 69ste begrotingswijziging 

2016 vast te stellen. 

10. Kennis te nemen van de 

accountantsverklaring. 

6. Rekenkameronderzoek 

armoedebeleid 

1. Het college te verzoeken de door de 

raad uitgesproken zienswijzen op de 

aanbevelingen uit het rekenkamer-

onderzoek Armoede, een voortdurende 

zorg mee te nemen in de voorbereiding 

op het nieuwe armoedebeleidsplan. 

2. Het college te verzoeken daartoe 

uiterlijk begin 2017 een overzicht te 

overhandigen aan de raad met daarin 

de zienswijzen van de verschillende 

raadsfracties en de wijze waarop het 

college denkt deze mee te nemen in 

het nieuwe armoedebeleidsplan. 

 Unaniem 

7.1. Bezwaar raadsbesluit 

Verzoek 

woonbestemming 

gebouw Dennenweg 

148a 

1. Het bezwaar tegen het raadsbesluit tot 

weigering van een woonbestemming op 

het perceel Dennenweg 148a 

ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden raadsbesluit van 

17 december 2015 in stand te laten. 

Stemverklaring 

De PvLM is tegen het besluit van het college om 

het bezwaar ongegrond te verklaren. Zoals al 

eerder door de fractie is aangehaald, is het op z’n 

zachtst gezegd van de gemeente redelijk dubieus 

om tientallen jaren geld te innen omdat het 

bewoond is; om vervolgens de woonbestemming 

Akkoord bij 

hamerslag; de 

PvLM wordt 

geacht te hebben 

tegengestemd. 
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3. Het verzoek om proceskosten af te 

wijzen. 

niet toe te kennen omdat het niet in het 

bestemmingsplan zou passen. 

7.2. Oprichting Stichting 

Veilig Thuis Noord Oost 

Gelderland 

Geen wensen en bedenkingen uit te 

spreken over de oprichting van de 

Stichting Veilig Thuis Noord Oost 

Gelderland en het overdragen van taken 

aan deze Stichting. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.3. Beleid peuteropvang 

vanaf 2017 

1. De kaders en eisen zoals opgenomen 

in de notitie Beleid peuteropvang vanaf 

2017 vast te stellen, inclusief de extra 

doelgroepen en de aanvullende 

uitgangspunten zoals verwoord in de 

notitie. 

2. De kosten voor de extra dagdelen van 

de doelgroepen 3a t/m 3c ten laste te 

laten komen van het budget 

peuteropvang, de kosten voor de extra 

dagdelen van doelgroep 3d van het 

budget jeugdhulp. 

3. Het college van burgemeester en 

wethouders de uitvoeringsregels vast 

te laten stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.4. Investeringsvoorstel 

natuurbegraafplaats 

Slangenburg 

1. Te investeren in een informatie-

centrum nabij de ingang Nutselaer op 

begraafplaats Slangenburg. 

2. Te investeren in een ontmoetings-

ruimte met parkeerplaats op de 

uitbreidingslocatie van de 

natuurbegraafplaats. 

Stemverklaring  

Raadslid Verhoeven geeft aan dat hij zich van 

stemming zal onthouden; dus bij deze. 

Akkoord bij 

hamerslag. 

Raadslid 

Verhoeven 

onthoudt zich 

van stemming. 



Besluitenlijst gemeenteraad 7 juli 2016 

 

Raad voltallig: ja 
 

5 

 

3. De beide gebouwen energieneutraal te 

realiseren, 

4. Voor beslispunt 1 en 2 een krediet van 

€ 475.000 beschikbaar te stellen. 

De daaruit voorvloeiende lasten binnen 

het product begraafplaatsen op te 

vangen. 

5. Een procedure op te starten om het 

bestemmingsplan te wijzigen. 

6. Daarnaast de begraaftarieven per  

1-1-2017 met 5% te verlagen. 

7. Hiertoe de 70ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2016 vast te 

stellen. 

7.5. Jaarstukken 2015 en 

zienswijze begroting 

2017 Omgevingsdienst 

Achterhoek (ODA) 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 

2015 van de Omgevingsdienst 

Achterhoek (ODA). 

2. Bij de ODA als zienswijze in te dienen 

om bij de samenstelling van de 

begroting 2017 een grotere flexibiliteit 

in te bouwen zodat de afname-

verplichting voor Doetinchem kan 

worden bijgesteld naar 80%. 

3. De ODA te informeren met een brief.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.6. Programmabegroting 

2017 en jaarstukken 

2015 Regio Achterhoek 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 

2015 Regio Achterhoek. 

2. Akkoord te gaan met een begrotings-

wijziging om het voordeel van 

€ 10.500,- over het jaar 2015 eenmalig 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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te reserveren voor het uitvoerings-

programma Achterhoek 2020. 

3. Hiertoe de 68ste begrotingswijziging 

2016 vast te stellen. 

4. Naar aanleiding van de programma-

begroting 2017 Regio Achterhoek de 

Regio Achterhoek mee te delen dat 

deze geen aanleiding geeft tot het 

opstellen van een zienswijze.  

7.7. Zienswijze begroting 

2017-2020 Laborijn en 

jaarrekening 2015 

Laborijn 

1. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn 

kenbaar te maken zich te kunnen 

vinden in de jaarrekening 2015 van 

Laborijn (voormalig Wedeo) en het 

toevoegen van het positieve resultaat 

van € 255.000,- aan de algemene 

reserve van Laborijn. 

2. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn 

grote verontrusting uit te spreken over 

het begrote, fors grotere tekort op het 

budget voor bijstanduitkeringen (BUIG-

budget) in 2017.  

3. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn 

de opdracht te geven om vóór 

1 oktober 2016 aan de gemeenteraad 

een plan te presenteren om de 

uitgaven aan bijstanduitkeringen verder 

terug te brengen en het begrote tekort 

op het programma Inkomen vanaf 2017 

te verlagen tot een maximaal tekort 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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van € 300.000,- (overeenkomstig de 

gemeentelijke begroting van 

Doetinchem). 

4. De hiervoor benoemde zienswijzen aan 

het dagelijks bestuur van Laborijn 

kenbaar te maken door middel van de 

conceptbrief. 

7.8. Jaarstukken 2015 en 

begroting 2017 

Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland 

1. Kennis te nemen van de 

conceptjaarrekening 2015 van de 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland (VNOG). 

2. De VNOG als zienswijze aan te geven 

dat voor de begroting 2017 de 

gezamenlijk afgesproken Achterhoekse 

indexeringssystematiek voor 

gemeenschappelijke regelingen 

gehanteerd moet worden. 

3. De VNOG te informeren 

overeenkomstig de conceptbrief.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.9. Toezicht openbaar 

onderwijs stichting 

IJsselgraaf 

1. In te stemmen met de opheffing van de 

GR IJsselgraaf. 

2. Het toezicht te regelen via het 

convenant gemeentelijk toezicht 

openbaar onderwijs Bronckhorst, 

Doesburg, Doetinchem en de stichting 

IJsselgraaf. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

8. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 3 komt ter inzage voor de 

raad. 
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9. Motie SP over 

Huishoudelijke hulp 

De motie is verworpen. De wethouder bevestigt dat het tijdpad in 

raadsmededeling 2016-63 (beantwoording 

artikel 36-vragen PvdA inzake uitspraak CRvB 

over hulp bij het huishouden), een harde 

toezegging is. 

Voor 

SP, PvdA, PvLM 

Tegen 

CDA, VVD, 

D66, GBD, 

GroenLinks, 

SGP-CU, DD 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 22 september 2016, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


