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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van het CDA wordt het 
hamerstuk 10.11 (Aanpassing 
Algemene plaatselijke verordening op 
basis van de evaluatie 
horecaconvenant) een bespreekstuk. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
12 april 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De fractie van D66 stelt vragen over de 
uitbreiding van basisschool 
Hogenkamp. 

 

4. Ontslagverlening en 
aanstelling 
plaatsvervanger 
gemeentelijke 
Ombudsman 

1. Ontslag te verlenen aan de heer 
F. Brandwagt met ingang van 8 juni 2017. 

2. De behandeling van de verzoekschriften op 
te dragen aan de heer R. Gerritsen in de 
functie van gemeentelijk Ombudsman 
plaatsvervanger voor de duur van zes jaar 
met ingang van 8 juni 2017. 

 Unaniem 

5. Huishoudelijke hulp 
voor alle 
Doetinchemmers 

Besluitvorming over amendementen A2 en A3 
en het voorstel uitgesteld naar 
raadsvergadering 6 juli vanwege het staken 
van de stemmen bij amendement A2. 

Amendement A1 SP om dictumpunten 
1 t/m 4 te vervangen (verworpen). 
 
 
 
Amendement A2 PvdA om 
dictumpunten 3 en 4 te vervangen 
(stemmen staken). 

Voor: 
SP 
Tegen: 
Overige fracties 
 
Voor: 
PvdA, SP, PvLM, 
GBD, DD (14) 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Stemverklaringen bij amendement A2 
DD: met de wijziging is het voor de 
fractie een stuk duidelijker geworden. 
En met de aanvulling zal DD voor het 
amendement van de PvdA stemmen. 
GBD: ook voor deze fractie is het met 
de aanvulling duidelijker geworden en 
wil GBD zien wat dit voor effect heeft. 
 
 
Amendement A3 VVD om van 
huishoudelijke hulp een algemene 
voorziening te maken. 
 
 
 

Tegen: 
CDA, VVD, D66, 
GL, SGP-CU (14, 
Mourik tijdens 
stemming 
afwezig) 
 
 
 
 
Vanwege staken 
van de stemmen 
bij A2, niet in 
stemming 
gebracht. 

6. Gebiedsuitwerking 
Europaweg 

1. Voor de Europaweg een integrale 
gebiedsgerichte aanpak na te streven met 
de punten onder a t/m c als belangrijkste 
onderwerpen. 
a. verbetering van de doorstroming en 

verkeersveiligheid Europaweg; 
b. realiseren duurzame energie; 
c. economische versterking stad 

Doetinchem. 
2. De gebiedsuitwerking Europaweg vast te 

stellen. 

Amendement A4 SP om college op te 
dragen een integrale gebiedsaanpak 
op te stellen (verworpen). 
 
 
 
Stemverklaring voorstel 
DD: de fractie zal tegenstemmen 
omdat naar haar mening een integrale 
visie over die twee onderwerpen, hotel 
en duurzame energie, ontbreekt. En 
dat is wel nodig.  

Amendement 
Voor: 
SP 
Tegen: 
Overige fracties. 
 
Voorstel 
Voor: 
CDA, PvdA, 
VVD, D66, PvLM, 
GL, SGP-CU 
Tegen: 
SP, GBD, DD 
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7. Nieuwe beleidskaders 
armoedebestrijding 

1. De nota Armoedebeleid-
Armoedebestrijding-Meedoen vast te stellen 
als beleidskader armoedebestrijding voor de 
periode van 2018 tot en met 2021, waarmee 
de huidige beleidskaders herbevestigd 
worden en de volgende beleidsvoornemens 
worden toegevoegd. 

2. De schulddienstverlening te verbeteren 
door: 

a. vroegsignalering; 
b. betere samenwerking met het UWV; 
c. betere samenwerking met het 

Werkgeversservicepunt; 
d. jongeren eerder een traject 

schuldsanering aan te bieden. 
3. De kosten van bewindvoering te beheersen 

door onder andere zelf bewindvoering aan 
te gaan bieden. 

4. Vanaf 1 januari 2018 het aantal credits voor 
jongeren tot 4 jaar in lijn te brengen met de 
bedoeling van het Meedoenarrangement. 

5. Regionaal samen te werken bij de 
uitvoering van het Meedoenarrangement. 

6. De meerkosten chronisch zieken bij een 
inkomen tot 150% van de bijstandsnorm 
onder de werking te brengen van de 
Regeling Compensatie Zorgkosten. 

7. De tegemoetkoming eigen bijdrage 
algemene voorziening Schoonmaakhulp 
onder de werking te brengen van de 
Regeling Compensatie Zorgkosten. 

Amendement A6 VVD over aanpassen 
dictumpunt 6 en schrappen dictumpunt 
7 (verworpen). 
 
 
 
Amendement A5 SP om dictumpunt 7 
te vervangen (verworpen). 
 
 
 
 
 
 
Stemverklaring bij voorstel 
SP: Ondanks de goede voorstellen maar 
vanwege dictumpunt 7 en de 
bezuiniging, stemt de fractie tegen. 
 
 
Motie 1 SP over extra geld 
armoedebestrijding onder jongeren 
(verworpen). 
 
 
 
Motie 2 VVD over evaluatie na 1 jaar 
(ingetrokken). 
 
 
 

Amendement 6 
Voor: 
VVD 
Tegen: 
Overige fracties 
 
Amendement 5 
Voor: 
PvdA, SP, PvLM, 
GBD, DD 
Tegen: 
CDA, VVD, D66, 
GL, SGP-CU 
 
Voorstel 
Tegen:  
SP 
Voor: 
Overige fracties 
 
Motie 1 
Voor:  
SP 
Tegen: 
Overige fracties 
 



Besluitenlijst gemeenteraad 8 juni 2017 
 
Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

4 

 

Toezegging 
Op basis van de monitor wordt er eind 
2018 een informatieve raadsbijeen-
komst gehouden over de effecten van 
het nieuwe armoedebeleid. 

8. Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties 2017 

1. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 
2017 vast te stellen en daarmee: 
- de grondexploitaties op projectniveau 

vast te stellen; 
- het positieve rekeningresultaat ad  

€ 0,45 mln. te verwerken in de reserve 
bouwgrondexploitaties; 

- een krediet van € 5,2 mln. te verlenen 
t.b.v. investeringen die reeds zijn 
voorzien en deel uitmaken van de totaal 
geraamde kosten binnen de 
grondexploitaties. 

2. Kennis te nemen van de (vertrouwelijke) 
stand van zaken van de Herziene 
Woningbouw Strategie (HWS). 
- Een deel (€ 1,1 mln.) van de reserve HWS 

te laten vrijvallen ten gunste van de 
Algemene Reserve. 

3. Het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders om ten 
aanzien van de grondexploitaties 
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 

Stemverklaring  
PvLM: de fractie is verheugd om te zien 
dat er nu eindelijk na jaren van keihard 
saneren en tegenvallers, er licht in de 
tunnel komt en dat de afspraken die 
gemaakt zijn over de woningbouw hun 
vruchten beginnen af te werpen. Een 
groot risico blijft het A18 
bedrijventerrein; daar zal de fractie in 
alle settingen scherp op blijven letten. 
De PvLM is voor het voorstel. 

Tegen: 
SP 
Voor: 
Overige fracties 
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bestuur (economische en financiële 
belangen gemeente). 
Geheimhouding betreft: 
- Bijlage ‘Stand van zaken Herziene 

Woningbouw Strategie’. 
- Grondexploitaties (ter inzage, niet 

bijgevoegd bij raadsvoorstel). 
4. Hiertoe de 63ste wijziging gemeente-

begroting 2017 vast te stellen. 

9. Voorjaarsnota 2017 1. De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen, met 
daarin de volgende aanmeldingen: 

 
1. Uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda 

Toegankelijkheid; 2018: -20.000; incidenteel 
2. Regelarme bijstand (raadswerkgroep); Vanaf 

2018: budgettair neutraal; Incidenteel 
3. Cultuurbedrijf: omvorming, bedrijfsvoering 

en huisvesting; 2018: -1 miljoen; Incidenteel 
4. Herbestemming Baptistenkapel; 2019:  

-70.000; Structureel 
5. Toekomstbestendig maken dorpshart Wehl 

2017: -50.000 
2018: -200.000; 
Incidenteel 

6. Verkoop bibliotheek; 2017: +230.000; 
Incidenteel 

7. Verkoop onroerend goed; 2018: +2 miljoen; 
Incidenteel 

8. Opbrengst afkoop erfpacht Sité;  
2017: +398.000; Incidenteel 

 Tegen: 
SP 
Voor: 
Overige fracties 
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9. Brede inzet Duurzaamheidsfonds;  
2018: budgettair neutraal; Incidenteel 

10. Digitale dienstverlening gD2020, Landelijke  
digitale agenda 2020; 2018: -300.000; 
Incidenteel 

11. Bijdrage Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) 
2018: -150.000; Incidenteel 

12. Wachtgeldverplichtingen bestuurders;  
2018: -110.000 
2019: -190.000 
2020: -180.000 
2021: -120.000 
Incidenteel 

13. Special Olympics Nederlandse Spelen (SONS);  
2018: -20.000; Incidenteel 

14. Vrijvallen deel reserve Herijking 
Woningbouwstrategie; 2018: +1,1 miljoen; 
Incidenteel 

15. Aanvulling revolverend fonds voor starters-
leningen met € 500.000 in 2017; 2017: 
budgettair neutraal; Incidenteel 

16. Storting in revolverend fonds voor 
blijversleningen met € 200.000 in 2018; 
2018: budgettair neutraal; Incidenteel 

17. Voorbereiden en uitvoeren Omgevingswet;  
2017: -50.000 
2018: -150.000 
2019: -150.000 
Incidenteel 
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18. Basisregistraties (BAG) structureel maken; 
2018: -60.000; Structureel 

19. Toekomstbestendig maken parkeerproduct; 
2018: -472.000; Structureel 

20. Compensatie legesopbrengsten 
omgevingsvergunningen; 
2018: -300.000; Structureel 
 

2. Kennis te nemen van de notitie ‘Resultaat 
gericht sturen door risicogestuurd werken’. 

3. Hiertoe de 65ste wijziging 
gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 

10.1 Doetinchemse Agenda 
Toegankelijkheid 

1 Onze inwoners met een beperking en/of 
chronische ziekte te betrekken bij de 
uitvoering van de Doetinchemse Agenda 
Toegankelijkheid door meedenk-,  
meelees-, meedoengroepen. 

2 In te zetten op bewustwording en 
gedragsverandering in onze organisatie, bij 
onze inwoners, en in onze samenleving 
door: 
a. het ontwikkelen en uitvoeren van 

campagnes, 
b. het aansluiten bij landelijke 

campagnes, 
c. het ontwikkelen en uitreiken van de 

Doetinchemse Toegankelijkheidsprijs. 
3 Met gerichte maatregelen en acties meer 

structureel in te zetten op begrijpelijke en 
daarmee duidelijke informatie en 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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communicatie (zowel op papier als 
digitaal). 

4 Bij nieuw- en verbouw van openbare 
gebouwen en bij (her)ontwerp in de 
openbare ruime zoveel mogelijk rekening 
te houden met onze inwoners met een 
beperking. 

5 Met afdeling Handhaving van Buha BV in 
overleg te gaan over het consequent 
handhaven van de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte in de binnenstad. 

6 Als alternatief voor het openbaar toilet in 
de binnenstad, samen met winkeliers en 
horecaondernemers, in het kader van 
gastvrij Doetinchem meer bekendheid te 
geven aan de stickeractie. 

7 De dienstverlening van onze eigen 
organisatie te optimaliseren door meer 
structureel gerichte (bij)scholing, cursussen 
en trainingen. 

8 Om een aanvullend bedrag van € 20.000,00 
via de voorjaarsnota 2017 incidenteel 
beschikbaar te stellen om in 2018 
nadrukkelijker in te zetten op bewust-
wording en gedragsverandering. 

9 U om de twee jaar te laten informeren over 
de stand van zaken en voortgang van de 
implementatie van de uitvoeringsagenda 
Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

10.2 Resultaat bestuurs-
opdracht Zorg-, 

1 In te stemmen met het voorgenomen 
besluit van het college om een deel van de 

 Akkoord bij 
hamerslag 



Besluitenlijst gemeenteraad 8 juni 2017 
 
Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

9 

 

Buurtplein en 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

activiteiten van de afdeling Zorgplein (de 
‘A-activiteiten’) vanaf 1 januari 2018 te 
beleggen bij Buurtplein BV. 

2 Hiertoe ook in te stemmen met de 
continuering van de OGON-relatie met de 
Buurtplein BV en de juridische entiteit van 
Buurtplein als overheids BV als zodanig ook 
te continueren. 

3 Kennis te nemen van de voorgenomen 
besluiten van het college om een deel van 
de activiteiten van de afdelingen Zorgplein 
en maatschappelijke ontwikkeling te 
beleggen bij organisatieonderdelen van de 
gemeente Doetinchem. 

10.3 Kadernota 2018-2021 
GR Laborijn 

Geen zienswijze te geven op de kadernota 
2018-2021 van de GR uitvoeringsorganisatie 
Laborijn. 

Stemverklaring  
SP: een zienswijze op deze kadernota 
heeft weinig zin omdat het toch niet 
meer verwerkt kan worden in de 
conceptbegroting die voor de volgende 
raadsvergadering naar de raad toe 
komt. De planning van de kadernota 
en de conceptbegroting zullen beter 
op elkaar afgestemd moeten worden, 
daarom heeft de fractie er nu geen 
bespreekstuk van gemaakt. De SP zal 
bij de conceptbegroting komen met 
een zienswijze over gelijkwaardige 
behandeling en bejegening. De SP zal 
voor de kadernota stemmen. 

Akkoord bij 
hamerslag 
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10.4 Jaarrekening 2016, 
kadernota 2018 - 2021 
en begroting 2018 
VNOG 

1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 
VNOG. 

2 Kennis te nemen van de kadernota 2018 - 
2021 VNOG. 

3 De VNOG als zienswijze mee te geven dat 
mogelijke financiële consequenties van het 
verbetervoorstel, voortvloeiend uit de 
‘rapportage optimalisering opkomsttijden 
brandweer Doetinchem’, ontbreken in de 
begroting 2018. 

4 De VNOG te verzoeken het verbeter-
voorstel aan ons voor te leggen 
overeenkomstig de conceptbrief.  

 Akkoord bij 
hamerslag 

10.5 Programmabegroting 
Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers 
2018 

In de zienswijze op de concept-
Programmabegroting 2018 van het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers geen 
wensen en bedenkingen te formuleren. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

10.6 Parkeervisie 2017-2020 1. Het nieuwe parkeerbeleid voor de 
gemeente Doetinchem als verwoord in de 
Parkeervisie 2017-2020 vast te stellen 
uitgaande van de volgende visiepunten: 
1.1 Doetinchem streeft naar een 

toekomstbestendig parkeerproduct  
1.2 Doetinchem stimuleert een vitale 

economie 
1.3 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit 

bij ruimtelijke ontwikkelingen 
1.4 Doetinchem zet behoudend in op 

elektrische voertuigen 

Stemverklaringen 
VVD: de fractie kan van harte 
instemmen met de parkeervisie, 
waarbij zij ervan uitgaat dat de 
financiering van de voorgenomen 
fietsenstalling Kapoeniestraat-
Grutstraat gerealiseerd gaat worden 
uit het aanvalsplan binnenstad. 
D66: de fractie gaat ervan uit dat naast 
de gemeente ook de ondernemers een 
belangrijke rol nemen in de 
businesscase parkeren. Gebeurt dat 
niet, dan moeten we daar als 

Akkoord bij 
hamerslag 
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1.5 Doetinchem gaat voor een duidelijke 
en eenduidige uitstraling 

1.6 Doetinchem denkt mee over beperken 
van overlast van geparkeerde 
vrachtwagens. 

2. Te kiezen voor de huidige regulerings-
variant met vier tariefzones. 

3. De Nota Parkeernormen vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de notitie waarin de 
businesscases parkeren zijn beschreven. 

gemeente consequenties aan 
verbinden. Samen staan we sterk in 
Doetinchem, dan maar zonder 
ondernemers. De fractie stemt wel in 
met het voorstel. 

10.7 Aanvraag krediet 
aankoop GEM-
woningen Iseldoks 

1. Een krediet van maximaal € 1.805.000 
beschikbaar te stellen voor de aankoop van 
de nog niet verkochte GEM-woningen 
project Iseldoks 1 (61ste wijziging 
gemeentebegroting 2017). 

2. Het krediet te dekken uit de verkoop-
opbrengst van deze woningen.  

 Akkoord bij 
hamerslag 

10.8 Afkoop recht van 
erfpacht woningen Sité 
Wehl 

Te verklaren geen wensen en bedenkingen te 
hebben bij: 
1. de afkoop van het recht van erfpacht en 

recht van opstal voor 223 woningen in 
Wehl, conform bijgaande adressenlijst, door 
Sité Woondiensten voor een bedrag van 
€ 398.000,-. 

2. De opbrengst te boeken op de algemene 
dienst (62ste wijziging gemeentebegroting 
2017). 

 Akkoord bij 
hamerslag 

10.9 Verdubbeling 
Europaweg 

1 Voor de doorstroming van de Europaweg 
het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als 
belangrijkste opgaven te beschouwen en 

Stemverklaring 
SP: de fractie wordt geacht te hebben 
tegen gestemd. 

Akkoord bij 
hamerslag. De 
SP wordt geacht 
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hiermee de verdubbeling tussen de A18 en 
de Sicco Mansholtweg te realiseren. 

2 De rotonde Auroraweg - Vancouverstraat 
om te vormen naar een Ei-rotonde. 

3 De fietsovergang bij de rotonde 
Auroraweg -Vancouverstraat te 
verwijderen. 

4 De rotonde Sicco Mansholtweg - De Wals 
om te vormen naar een Ei-rotonde. 

5 Het wegvak Europaweg ter hoogte van het 
tankstation Europaweg te verbreden. 

6 Het kruispunt Bedrijvenweg - Kilderseweg 
aan te passen. 

7 De bestaande fietstunnel Europaweg extra 
te verlichten en aantrekkelijker te maken. 

8 Een krediet beschikbaar te stellen van 
€ 5 mln. onder voorbehoud van 
cofinanciering van € 2,5 mln. van de 
provincie Gelderland voor de doorstroming 
Europaweg. 

9 De gemeentelijke bijdrage van € 2,5 mln. te 
dekken uit het vereveningskrediet 
mobiliteit en de reserve bovenwijkse 
voorzieningen. 

10 Hiertoe de 64ste wijziging gemeente-
begroting 2017 vast te stellen. 

tegen gestemd 
te hebben. 

10.10 Zonnepark Europaweg 1 Planologisch ruimte te creëren voor de 
ontwikkeling van een in totaal 
ca.12 hectare groot zonnepark in de hoek 

Stemverklaringen 
SP: de fractie wordt geacht te hebben 
tegengestemd. 
DD: in het verlengde van wat zij eerder 
heeft opgemerkt ‘tegen’, terwijl de 

Akkoord bij 
hamerslag. SP, 
DD en GBD 
worden geacht 
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Kilderseweg, Sicco Mansholtweg, 
Europaweg. 

2 Het college de opdracht te geven om de 
werkzaamheden ten behoeve van 
beslispunt 1 uit te voeren.  

fractie uiteraard wel voor zonneparken 
is. 
SGP-CU: de fractie is zeer 
terughoudend wat betreft het plaatsen 
van zonnepanelen op landbouwgrond. 
Zij ziet veel liever alle mogelijke daken 
voorzien van panelen en wil dit zoveel 
mogelijk stimuleren en faciliteren. 
Vanwege de urgentie van het 
energieneutraal zijn in 2030 zal de 
fractie voor stemmen. 
GBD: de fractie ziet het ook eerst liever 
breder getrokken worden; de juiste 
keuze dan te maken voordat nu al geld 
uitgegeven gaat worden. Daarom 
stemt de fractie tegen. 

te hebben 
tegengestemd. 

10.11 Aanpassing Algemene 
plaatselijke 
verordening op basis 
van de evaluatie 
horecaconvenant 

 Artikel 2:29 ‘Sluitingstijd’ komt als volgt te 
luiden: 
1. Het is de houder van een openbare 

inrichting verboden deze voor 
bezoekers geopend te hebben of 
daarin of aldaar bezoekers toe te laten 
of te laten verblijven op: 
a. maandagavond op dinsdagnacht 

van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
b. dinsdagavond op woensdagnacht 

van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
c. woensdagavond op 

donderdagnacht van 02:00 uur tot 
06:00 uur; 

Motie 3 CDA om 1 jaar een proef te 
houden met Dönerix voor verkoop 
binnen de tijden zoals in aangepaste 
Apv (aangehouden). 
 
Toezegging burgemeester 
In de geest van de motie in overleg 
met eigenaar en omwonenden 
afspraken maken over de proef om te 
onderzoeken of verkoop de oorzaak is 
van de overlast. De burgemeester 
informeert de raad over het resultaat 
van het overleg. 

Voorstel 
Unaniem 
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d. donderdagavond op vrijdagnacht 
van 02:00 uur tot 06:00 uur; 

e. vrijdagavond op zaterdagnacht van 
04:30 uur tot 06:00 uur; 

f. zaterdagavond op zondagnacht van 
04:30 uur tot 06:00 uur; 

g. zondagavond op maandagnacht 
van 02:00 uur tot 06:00 uur. 

2. In afwijking van het eerste lid, is het de 
houder van een openbare inrichting 
verboden deze voor bezoekers 
geopend te hebben of daarin of aldaar 
bezoekers toe te laten of te verblijven 
op Nieuwjaarsdag, op 
carnavalsmaandag, op Tweede 
Paasdag, op Koningsdag, 
Hemelvaartsdag (donderdagavond op 
vrijdagnacht), op Tweede Pinksterdag 
en op Eerste en Tweede Kerstdag van 
04.30 uur tot 06.00 uur. 

3. Voor een terras geldt dagelijks de 
sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur. 

4. Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in 
openbare inrichtingen geen nieuwe 
bezoekers meer worden toegelaten.  

5. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet 
voor broodjeszaken, cafetaria’s en 
snackbars. Zij zijn verplicht zitmeubilair 
binnen na 04.00 uur te verwijderen of 
ongeschikt te maken. 

6. Loketverkoop is niet toegestaan van: 



Besluitenlijst gemeenteraad 8 juni 2017 
 
Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

15 

 

 maandagavond op dinsdagnacht 
van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 dinsdagavond op woensdagnacht 
van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 woensdagavond op 
donderdagnacht van 03:00 uur tot 
06.00 uur; 

 donderdagavond op vrijdagnacht 
van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 vrijdagavond op zaterdagnacht van 
05:00 uur tot 06.00 uur; 

 zaterdagavond op zondagnacht van 
05:00 uur tot 06.00 uur; 

 zondagavond op maandagnacht 
van 03:00 uur tot 06.00 uur. 

7. De burgemeester kan de houder van 
een openbare inrichting, in gevallen 
waarin hij dit noodzakelijk oordeelt 
met het oog op de openbare orde en 
veiligheid, verplichten één of meer 
gecertificeerde toezichthouders 
aanwezig te hebben om toezicht te 
houden. 

8. De burgemeester is bevoegd om in 
bijzondere gevallen ontheffing te 
verlenen van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid.  

9. Het in dit artikel bepaalde geldt niet 
voor zover op de Wet milieubeheer 
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gebaseerde voorschriften van 
toepassing zijn. 

 Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’, eerste 
lid komt te luiden: 
1. De burgemeester kan in het belang van 

de openbare orde, het voorkomen of 
beperken van overlast, het voorkomen 
of beperken van aantastingen van het 
woon- of leefklimaat, de veiligheid van 
personen of goederen, de gezondheid 
of de zedelijkheid aan een persoon die 
strafbare feiten of openbare orde 
verstorende handelingen verrichten een 
bevel geven zich gedurende ten 
hoogste 48 uur niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op 
een openbare plaats op te houden. 

 Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’ tweede 
lid komt te luiden: 
2. Met het oog op de in het eerste lid 

genoemde belangen kan de 
burgemeester aan een persoon aan wie 
ten minste eenmaal een bevel als 
bedoeld in dat lid is gegeven en die 
opnieuw strafbare feiten of openbare 
orde verstorende handelingen verricht, 
een bevel geven zich gedurende ten 
hoogste 8 weken niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op 
een openbare plaats op te houden. 
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 Dit besluit treedt de dag na de 
bekendmaking in werking. 

10.12 Actualisatie financiële 
verordeningen 

1 De volgende verordeningen vast te stellen: 
a. Financiële verordening gemeente 

Doetinchem 2017 en daarmee: 
i. algemene kaders te stellen voor 

het financieel beleid en beheer van 
onze gemeente; 

ii. gemeentelijke regels die in 
specifieke regelingen en besluiten 
stonden, onder te brengen in één 
verordening; 

iii. te voldoen aan vernieuwde 
financiële wetgeving; 

iv. specifiek te regelen dat het 
college de raad informeert over 
het effect op de schuldpositie 
van de gemeente in voorstellen 
voor investeringen groter dan 
€ 1.000.000 (artikel 6.4); 

v. spelregels vast te leggen voor: 
1. Het berekenen van de 

kostprijs (artikel 12); 
2. Het bepalen en toerekenen 

van rente (artikel 13); 
3. Het berekenen van prijzen 

van economische activiteiten 
(artikel 14). 

b. Verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid 
gemeente Doetinchem 2017 en 

Stemverklaring 
SP: een verordening dient de letter en 
de geest van de wet te volgen. Dat mist 
de fractie bij de verordening ex artikel 
213a. Daarom tegenstem van de SP. 

Akkoord bij 
hamerslag. De 
SP wordt geacht 
te hebben tegen 
gestemd. 
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daarmee te bepalen dat het college 
periodiek onderzoek verricht naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het door hem gevoerde bestuur. 

2 De volgende nota’s en regelingen in te 
trekken: 
a. Notitie reserves en voorzieningen 

(vastgesteld bij Voorjaarsnota 2002); 
b. Nota waarderings- en 

afschrijvingsbeleid vaste activa 2008; 
c. Spelregels voor grondexploitaties d.d. 

21 december 2006; 
d. Treasurystatuut gemeente Doetinchem 

2010. 
3 Kennis te nemen van het Treasurystatuut 

2017.  

10.13 Reserves en 
voorzieningen 

A. Per 1 januari 2017: 
1. De volgende vier categorieën van 

reserves te onderscheiden: 
a. Algemene reserve: 

Hiertoe de volgende reserves op te 
heffen en hun saldo toevoegen aan 
de Algemene reserve: 
i. Reserve grondexploitatie; 
ii. Reserve sociaal domein. 

b. Reserves voor onderhoud: 
De volgende reserves in stand te 
houden en te plaatsen in de categorie 
Reserves voor onderhoud: 
i. Reserve speelvoorzieningen 
ii. Reserve vastgoedfonds 

Stemverklaring  
SP: vanuit risicomanagement worden 
nu alle risico’s op een hoop gegooid. 
Dat vergroot het inzicht van de raad 
niet. Daarom de tegenstem van de SP. 

Akkoord bij 
hamerslag. 
De SP wordt 
gedacht te 
hebben 
tegengestemd. 
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c. Reserves voor dekking van 
(kapitaal)lasten: 
De volgende reserves in stand te 
houden en te plaatsen in de categorie 
Reserves voor dekking van 
(kapitaal)lasten: 
i. Reserve bovenwijkse 

voorzieningen 
ii. Reserve onderwijshuisvesting 

d. De volgende reserves op te heffen en 
hun saldo toe te voegen aan de nieuw 
te vormen iii. Reserve dekking 
kapitaallasten: 

I. Reserve dekking 
investeringslasten grote projecten 

II. Reserve verbouw Havenstraat 78-
80 en herinrichting 
gemeentewerf 

III. Reserve afschrijving 
brandweerkazerne 

IV. Reserve huisvesting inrichting 
kantoren 

V. Reserve afschrijving herinrichting 
wegen 

VI. Reserve nieuwbouw Het Timpaan 
VII. Reserve dekking kapitaallasten 

nieuwbouw school De Haven 
VIII. Reserve kunstwerk 

IX. Reserve bonusuitkering aandelen 
BNG 
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X. Reserve deelneming Kondor 
Wessels 

XI. Reserve stimuleringsfonds 
volkshuisvesting 

XII. Reserve aandelen Vitens 
e. Overige bestemmingsreserves: 

De volgende reserves in stand te 
houden en te plaatsen in de categorie 
Overige bestemmingsreserves: 
i. Reserve maatschappelijke opvang 

regionaal 
ii. Reserve volkshuisvesting 
iii. Reserve vervangingsinvesteringen 

Amphion 
iv. Reserve spaarrisico 

woningbouwstrategie 
2. De volgende reserves op te heffen en 

hun saldo toe te voegen aan de 
Algemene reserve: 
a. Reserve kleine investeringen facilitaire 

dienst en huisvesting (saldo € 0); 
b. Reserve meerjarenplanning 

onderwijsgebouwen MOP (saldo 
€ 66.000); 

c. Reserve burgerzaken (saldo 
€ 319.000); 

d. Reserve omzettaakstelling (saldo € 0). 
3. Wat betreft rentetoevoeging: 

a. Aan de algemene reserves rente toe te 
voegen conform het 
renteomslagpercentage 
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b. Aan reserves voor onderhoud rente 
toe te voegen conform de 
prijsontwikkeling bbp. Bij het 
opstellen van de begroting hanteren 
we het percentage zoals opgenomen 
in de Septembercirculaire 
gemeentefonds van het jaar T-2. 

c. Aan reserves voor dekking van 
(kapitaal)lasten rente toe te voegen 
conform het renteomslagpercentage. 

d. Aan overige bestemmingsreserves 
geen rente toe te voegen. 

4. Hiertoe de 66ste wijziging 
gemeentebegroting 2017 vast te 
stellen. 

B. Kennis te nemen van de stand van onze 
voorzieningen per 31-12-2016. 

C. In de Financiële verordening 2017 algemene 
regels ten aanzien van reserves en 
voorzieningen vast te leggen. 

10.14 Benoemen ‘grote’ 
onderwerpen 

1. De volgende onderwerpen als ‘grote’ 
onderwerpen in de dynamische 
jaarplanning te benoemen: 
- verbreding en fietstunnel Europaweg; 
- sportvisie 2017-2021 en businesscase 

sportbedrijf; 
- sociaal domein algemeen, en daarvan 

afgeleid de beleidskaders OGGZ 
(regionale afspraken), 
armoedebestrijding en huishoudelijke 
hulp en HHT; 

Stemverklaring  
PvLM vindt dat het voorstel 
meerwaarde heeft bij nieuwe 
onderwerpen. Zij heeft haar 
bedenkingen bij invulling van nu al 
lopende onderwerpen. Als negatief 
voorbeeld noemt de fractie het 
Slingeland Ziekenhuis. Toch zal de 
PvLM met het voorstel instemmen. 

Akkoord bij 
hamerslag 
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- bestemmingsplan nieuwbouw 
ziekenhuis Slingeland; 

- doorontwikkeling GR Regio 
Achterhoek; 

- duurzame energieopwekking; 
- omgevingswet. 

2. De lijst met ‘grote’ onderwerpen periodiek 
te laten actualiseren door het presidium. 

3. Het college te verzoeken de raad (a) een 
procesvoorstel voor te leggen bij de start 
en (b) via raadsmededelingen te 
informeren over de voortgang van (de 
verschillende onderdelen van) een ‘groot’ 
onderwerp. 

10.15 Ontheffing 
woonplaatsvereiste 
burgemeester 

De heer mr. M. Boumans MBA MPM ontheffing 
te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap voor de duur van 18 mei 2017 
tot 1 augustus 2017, doch uiterlijk tot 
18 mei 2018. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

11. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 2 komt voor de 
raad ter inzage. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 6 juli 2017, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


