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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

0. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda gewijzigd vast te stellen.   

1. Vermindering aantal 
wethouders 

1. Kennis te nemen van de ontslagbrief 
van wethouder C.J. Telder. 

2. Het aantal wethouders te verminderen 
naar vijf (met een totale 
tijdsbestedingsnorm van 400%). 

3. Kennis te nemen van de voorlopige 
verdeling van de portefeuille Telder 
over de collegeleden. 

 
 
 
Motie PvdA (aangenomen) Vertrouwen 
herwinnen. 
De fractie van de PvdA heeft om 
hoofdelijke stemming gevraagd. 
 
Stemverklaringen motie 
Het CDA is het inhoudelijk helemaal eens 
met de motie. Dat is eigenlijk ook al 
ingegeven door wat mevrouw Putman 
erover zei en daar wil het CDA nog wat 
aan toe voegen. De heer Steintjes heeft 
het vanaf dag 1 dat hij fractievoorzitter 
van zijn fractie mocht zijn, als een van zijn 
hoofdtaken beschouwd om al zijn 
fractieleden volop de ruimte te geven om 
hun mening en inbreng kenbaar te 
maken, zodat ze op het eind van de 
avond tot een gezamenlijk standpunt 
komen. Die ruimte bieden en bewaken is 
ook een essentieel onderdeel om een 
fractie bij elkaar te houden. 

Raadsvoorstel 
unaniem 
 
Motie 
Voor:18 
raadsleden  
(7 CDA, 5 SP, 
3 PvdA, GBD, 
GL, SGP-CU) 
Tegen: 10 
raadsleden 
(5 VVD, 
2 Lokaal 
Belang, 
2 PvLM, fractie 
Bali) 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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De VVD vindt dat in de motie de lijn zoals 
de PvdA, en de SP overigens ook, 
aangaven, helder verwoord. In het betoog 
van mevrouw Putman werd ook de 
andere kant belicht en in het verhaal van 
de burgemeester zat vooral de 
component dat je uit hebt te leggen 
waarom dingen anders zijn gegaan. En bij 
de VVD is dat eigenlijk wel de lijn waar 
het om zou gaan. Je hebt mandaat van de 
kiezer gekregen en als je daar een andere 
keuze in maakt, dan zou het niet zo 
moeten zijn dat daar niet over gesproken 
wordt. Als dat de conclusie is, dan zou de 
VVD ermee instemmen. Maar de motie 
gaat daarin veel verder en de fractie wil 
haar opmerking zoals geschetst daarin 
houden. 
Lokaal Belang Doetinchem kan zich 
vinden in de dictumpunten 2 en 3, 
vanzelfsprekend. Maar de overwegingen 
bij en het dictumpunt 1, daarin herkent 
de fractie zich niet. Daarnaast doet dit 
onrecht aan de grote inzet die ook deze 
raadsleden in deze raadsperiode en de 
voorgaande periode hebben gedaan. Wat 
de LBD betreft lijkt deze motie dan ook 
meer voor de bühne bedoelt. 
De PvLM zou hierover nog eens graag met 
de gehele raad over praten, maar zij vindt 
de motie vrij kort door de bocht en hij 
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doet geen recht aan hetgeen er allemaal 
gebeurd is. De fractie zal de motie niet 
steunen. 
Fractie Bali voelt zich natuurlijk hierdoor 
heel erg aangesproken. Ze wil wel 
doorgeven dat de PvdA zo iets indient is 
wel heel interessant want zij hebben het 
al vaker meegemaakt en ze kennen het 
dus al. En zonder dat ze het goed 
uitgezocht hebben, vindt ze het wel 
jammer dat constant gezegd wordt dat 
een raadslid niet goed functioneert, bla 
bla. Dat vindt ze zo jammer want ze heeft 
dag en nacht haar best gedaan, is een 
druppel van deze samenleving, en voelt 
zich erg aangesproken. Jammer dat het 
op deze manier moet gaan. 

2. Programmabegroting 2018 1. De programmabegroting 2018 vast te 
stellen, waarmee ook wordt besloten 
om: 
a. de daarin opgenomen 

aanmeldingen te honoreren: 
- Implementatiekosten 

Sportbedrijf in 2018 incidenteel 
€ 175.000; 

- Regionaal Mediacentrum 
incidenteel in 2018 € 100.000; 

- Bijstellen inkomsten dividend 
structureel nadelig vanaf 2018 
€ 150.000; 

 
 
 
Motie (aangehouden) PvLM 
bereikbaarheid station Doetinchem). 
In overleg met de griffie wil de PvLM ter 
plekke met belangenorganisaties 
eventuele aanpassingen bespreken. 
Andere raadsfracties worden daar ook bij 
uitgenodigd. 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
unaniem 
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- Ombuigingstaakstelling culturele 
instellingen incidenteel nadeel in 
2018 € 25.000; 

b. de kredieten voor 
vervangingsinvesteringen 2018 vast 
te stellen tot een totaalbedrag van 
€ 2.636.000. 

2. Als ratio van het weerstandsvermogen 
te bepalen dat vanaf 2018 de 
ondernorm 0,8 en de bovennorm 
1,2 bedraagt. 

3. De spelregels voor het weerstands-
vermogen en voor bestemmings-
reserves van de gemeentelijke BV’s, NV 
en gesubsidieerde contractinstellingen 
te uniformeren. De spelregels voor 
deze instellingen luiden als volgt: 
a. In de begroting van de instelling 

wordt een analyse van het 
weerstandsvermogen opgenomen 
over de komende vier jaren. Daarin 
worden de belangrijkste financiële 
risico’s en de weerstandscapaciteit 
gekwantificeerd.  

b. De verhouding tussen de financiële 
risico’s en de beschikbare 
weerstandscapaciteit wordt 
uitgedrukt in een ratio voor het 
weerstandsvermogen. Voor de ratio 
geldt dat de ondernorm 0,8 en de 
bovennorm 1,2 bedraagt. 

Toezeggingen 
Hondenbelasting: de raad krijgt 
informatie over de financiële 
onderbouwing. 
 
Onderhoud wegen en groen: Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2018 krijgt de raad informatie over de 
kosten van onderhoudsniveau’s van 
wegen en groen. 
 
Armoedebeleid: wethouder Drenth wil 
nog deze maand een bijeenkomst 
organiseren om hierover met de 
raadsfracties in gesprek te gaan. 
De resultaten zouden in de vorm van een 
raadsinitiatief in de raad van december 
besproken kunnen worden. 
 
Jongerenwerk: de suggestie het 
jongerencentrum als onderdeel van 
Buurtplein, neemt de wethouder mee in 
de opdracht aan het cultuurbedrijf over 
de positie van het jongerencentrum. 
 
Verzuimpreventie onderwijs: in het eerste 
kwartaal 2018 krijgt de raad informatie 
over resultaten van getroffen 
maatregelen. 
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c. De bestemmingsreserves en 
(egalisatie-)voorzieningen zijn 
onderbouwd door een actueel plan 
dat in de begroting van de 
verbonden partij is opgenomen of 
als bijlage eraan wordt toegevoegd. 

d. Voor de activiteiten en budgetten 
waarvoor al bestemmingsreserves of 
(egalisatie-) voorzieningen zijn 
getroffen, worden geen 
reserveringen gedaan in de 
algemene reserve. De 
bestemmingsreserves en 
voorzieningen dienen zo nodig als 
risicobuffer. 

Samenstelling bijstandsbestand: begin 
2018 informeert het college de raad over 
de stand van zaken wat betreft de 
opgedane inzichten in de samenstelling 
van het bijstandsbestand. 

3. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
21 september 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

4. Vragenhalfuur  Geen van de fracties maakt gebruik van 
het vragenhalfuur. 

 

5. Benoeming leden 
rekenkamercommissie 

Mevrouw C.H.M.A.T. Welling per 
9 november 2017 en de heer S.H. Dijk per 
1 januari 2018 te benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie. 

 Unaniem 
 

6. Inrichtingsplan Oude IJssel - 
binnenstad 

1. Het inrichtingsplan ‘Oude IJssel - 
binnenstad’ vast te stellen als visie voor 
het gebied. 

2. Het college opdracht te geven om de 
fases 1, 2 en 4 inclusief de 
watergangen vanuit de binnenstad 

 
 
Motie (ingetrokken) SGP-CU over 
stadstrein. 
 
 

Raadsvoorstel 
unaniem 
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integraal uit te werken en uit te 
voeren binnen de (financiële) kaders 
van het aanvalsplan binnenstad. 

3. a. De Gaswal en C. Missetstraat te 
versmallen en zodanig in te richten dat 
het gemotoriseerde verkeer te gast is 
in het gebied, de oversteekbaarheid 
voor voetgangers sterk verbeterd 
wordt en de fietsers de ruimte krijgen. 
b.  In het evenementenseizoen de 
mogelijkheid te bieden om de Gaswal 
en C. Missetstraat in het weekend af te 
sluiten voor activiteiten. 

Toezeggingen 
Zodra de uitvoering nog concreter wordt, 
informeert de wethouder de 
gemeenteraad met een raadsmededeling. 
 
In overleg met de betrokken werkgroepen 
wil de wethouder de haalbaarheid van 
een pilot Stadstrein (motie Stadstrein) 
onderzoeken. 
 
De wethouder komt er bij de raad op 
terug als uit vervolgonderzoek blijkt dat 
ten gevolge van het knijpen van de 
Gaswal, er op andere verkeerspunten, 
knelpunten ontstaan. 

7. Uitvoeringsagenda 
binnenstad 2018 

1. De uitvoeringsagenda binnenstad (incl. 
bestedingsplan) 2018 vast te stellen 
met daarin de onderstaande 
opdrachten: 
1. Vanuit de doelstelling om een 

gastvrije en vitale stad te 
ontwikkelen: 
a. een krachtig marketing- en 

promotieteam opzetten; 
b. realiseren van extra permanente 

en mobiele fietsenstallingen; 
c. binnenstad autoluw maken; 
d. dagtarief parkeren van 4,- euro 

continueren; 
e. implementatie van het traject 

van handhaver naar gastheer; 

 Unaniem 
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f. inzetten gebiedsmakelaar; 
g. bestendigen van evenementen; 
h. aangewezen 

evenementenlocaties voorzien 
van basisfaciliteiten water en 
stroom; 

i. professionaliseren van 
evenementen door het opzetten 
van een evenementen 
serviceloket; 

j. realiseren permanente 
waterfontein en ijsbaan ineen 
op het Simonsplein; 

k. initiatieven van ondernemers en 
inwoners in openbare ruimte en 
faciliteren; 

l. realiseren van een horecaplein 
in de Grutstraat; 

m. bijzondere gebouwen en 
objecten aanlichten; 

n. de Veentjes transformeren tot 
woongebied, hiervoor openbare 
ruimte herinrichten en winkels 
actief verplaatsen naar het Ei. 

2. Vanuit de doelstelling om de 
beleving van de Achterhoek in de 
binnenstad te versterken:  
a. vergroenen en verlevendigen 

van het kernwinkelgebied het 
Ei; 
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b. realiseren van vier groene 
poorten; 

c. mede faciliteren van het 
onderzoek naar de realisatie van 
een Achterhoek Plaza in de 
binnenstad; 

d. tentoonstellen van Achterhoek 
in 3D in buitenruimte. 

3. Vanuit de doelstelling om de 
beleving van het water te 
versterken: 
a. het uitvoeren van het 

inrichtingsplan Oude IJssel, te 
beginnen met gebied 
Waterstraat - Wijnbergseweg 
(fase 1), gebied toekomstige 
boulevard (fase 4) en gebied 
Stokhorstweg (fase 2). 

2. Voor het uitvoeren van de 
uitvoeringsagenda binnenstad 2018 
kredieten beschikbaar te stellen voor: 
1. autoluw maken van de binnenstad 

(200.000,- euro); 
2. permanente waterfontein en 

ijsbaan ineen (260.000,- euro; 
daarnaast 50.000,- euro incidenteel); 

3. transformeren van de Veentjes tot 
woongebied en vergroenen 
(400.000,- euro); 
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4. vergroenen van het 
kernwinkelgebied (Ei) (400.000,- 
euro); 

5. realisatie groene poorten (200.000,- 
euro); 

6. realisatie horecaplein Grutstraat 
(300.000,- euro); 

7. het uitvoeren van de eerste fasen 
van het inrichtingsplan Oude IJssel 
(750.000,- euro). 

3. De jaarlijkse lasten van de kredieten ad 
218.937,- (inclusief kosten beheer en 
onderhoud) ten laste te brengen van 
het budget aanvalsplan binnenstad. 

4. Hiervoor de gemeentebegroting 2018 
te wijzigen (37ste wijziging). 

5. Het college mandaat te verlenen om 
binnen het vastgestelde 
bestedingsplan met redenen omkleed 
tot herpositionering van de plannen 
over te gaan.  

6. Voorwaarde te stellen, dat waar het 
gaat om samenwerking tussen 
gemeente en andere partners in de 
samenleving, de benodigde bedragen 
beschikbaar komen op het moment dat 
ook partners hun bijdrage leveren via 
cofinanciering, eigen inspanningen of 
een combinatie daarvan. 

7. Voor de realisatie van de agenda: het 
college opdracht te geven om bij de 
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uitvoering van de agenda de gekozen 
werkwijze te continueren, waarin een 
intensieve en creatieve samenwerking 
met inwoners, ondernemers de kern 
vormt.  

8. Businesscase Cultuurbedrijf 
Doetinchem 

1. Als financiële randvoorwaarden voor 
de Businesscase Cultuurbedrijf 
Doetinchem vast te stellen: 
1.1 Schouwburg-activiteiten € 750.000 
1.2 Binnenschoolse cultuureducatie 

t/m 14 jaar € 395.000 
1.3 Buitenschoolse cultuureducatie 

t/m 14 jaar € 175.000 
1.4 Hafa-onderwijs € 50.000 
1.5 Filmhuis en broedplaats-

activiteiten € 245.000 
1.6 Jongerencentrum € 250.000 
1.7 Pluspakket € 127.000. 

2. Te constateren dat de Businesscase 
Cultuurbedrijf Doetinchem voldoet aan 
de gestelde randvoorwaarden. 

3. Het college van burgemeester en 
wethouders de opdracht te geven de 
Businesscase Cultuurbedrijf 
Doetinchem uit te werken in een 
meerjarige businessplan waarin: 
a. de resultaten van de samenwerking 

binnen broedplaats en binnen- en 
buitenschoolse cultuureducatie 
zichtbaar zijn; 

Stemverklaring 
Fractie Bali: gehoord mevrouw Sluiter 
vertrouwt ze erop dat alles eigenlijk goed 
komt. De fractie ziet het belang van een 
cultuurbedrijf maar maakt zich toch 
zorgen over het personeel. Ze hoopt dat 
het niet ten koste van het personeel gaat. 
De fractie zal voor het voorstel stemmen. 

Unaniem 
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b. marktgerichte productontwikkeling 
en -vernieuwing leidraad is, 

b. marktconforme lestarieven als 
synergiewinst aantoonbaar zijn; 

c. op basis van het businessplan een 
budgetovereenkomst met het 
Cultuurbedrijf af te sluiten. 

9.1. Dienstverleningsplan en 
controleprotocol 
accountantscontrole 2017 

Het Controleprotocol en 
dienstverleningsplan voor de 
accountantscontrole 2017 vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

9.2. Stemhulp 
gemeenteraadsverkiezingen 
2018 

1. Akkoord te gaan met de aanschaf van 
een digitale stemhulp. 

2. Te kiezen voor de stemhulp 
Kieskompas. 

3. De kosten voor Kieskompas te dekken 
uit het beschikbare raadsbudget 2017. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

9.3. Inkoopbeleid 2017 1. Het inkoopbeleid 2017 vast te stellen 
en het inkoopbeleid 2014 in te trekken. 

2. De inkoopvoorwaarden 2017 vast te 
stellen en de inkoopvoorwaarden 2014 
in te trekken. 

3. De Gemeentelijk Inkoopvoorwaarden 
bij IT-opdrachten GIBIT als 
inkoopvoorwaarden voor IT vast te 
stellen. 

4. De klachtenregeling inkoop- en 
aanbestedingen vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

9.4. Opheffen geheimhouding De geheimhouding op te heffen die is 
opgelegd op de bijlage bij het verslag van 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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BMC inzake de Vervolgstappen 
Cultuurbedrijf. 

10. Ingekomen brieven    

11. Motie PvLM Eenmalige 
verruiming openstelling 
supermarkten 

De motie is verworpen De fractie van de PvLM heeft om 
hoofdelijke stemming gevraagd. 

Voor:10 
raadsleden  
(3 PvdA, 2 
Lokaal Belang, 
2 PvLM, GBD, 
GL, fractie Bali) 
 
Tegen: 18 
raadsleden 
(7 CDA, 5 SP, 
5 VVD, SGP-
CU) 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 21 december 2017, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


