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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda worden twee punten toegevoegd: 

- Motie Laatste waarschuwing BiOns (punt 9) 

- Motie Behoud stembureaus (punt 10) 

 

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

3 en 10 november 2016 

Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De fractie van de SP stelt vragen over het naleven 

van de CAO door BiOns, organisatie voor 

thuiszorg. 

 

4. Richtinggevende 

uitspraken fracties op 

opinienota Businesscase 

culturele organisaties 

 De raad heeft het college richtinggevende 

uitspraken meegegeven naar aanleiding van 

de Opinienota Samenwerking Culturele 

instellingen. 

N.v.t. 

5. Zienswijzen fracties op de 

Doetinchemse agenda 

Toegankelijkheid 

 De raad heeft het college zienswijzen 

meegegeven om richting te geven aan het plan 

van aanpak Doetinchemse agenda 

Toegankelijkheid. 

N.v.t. 

6. Vervolg raadsconferentie 

Halverwege 

Naar aanleiding van de raadsconferentie 

Halverwege d.d. 1 september 2016 de 

volgende spelregels vast te leggen: 

1. Maak in de dynamische jaarplanning 

een onderscheid in ‘grote’ en ‘overige’ 

politiek-bestuurlijk relevante 

onderwerpen. 

 Tegen 

VVD 

 

Voor 

De overige 

fracties 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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2. Laat het college kaderstelling bij ‘grote’ 

onderwerpen altijd starten met een 

procesvoorstel en stel dit proces-

voorstel vast in de gemeenteraad. 

3. Focus bij informatieve raadsbijeen-

komsten bij voorkeur op de ‘grote’ 

onderwerpen. 

7.1. Bestemmingsplan Ringweg 

4 en 4a - 2016 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van 

wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Ringweg 4 en  

4a - 2016 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

4. Het college opdracht te geven te 

onderzoeken of een verbod voor 

dierenverblijven buiten het agrarisch 

bouwvlak noodzakelijk is voor het 

gehele buitengebied. 

Stemverklaringen 

De SP heeft een jaar geleden ongeveer al tegen 

de uitgangspunten geoponeerd en de fractie zal 

dit ook doen tegen dit bestemmingsplan. 

 

PvLM: Ringweg 4, 4a is al een langlopend 

hoofdpijndossier waarbij de gemeente in sommige 

gevallen twijfelachtig is opgetreden. Ook nu is 

discutabel hoe het laatste voorstel tot stand is 

gekomen en moet de gang naar de Raad van State 

weer worden afgewacht. De PvLM zal daarom 

vanavond tegen stemmen. 

 

GroenLinks vindt dat partijen veel mogelijkheden 

hebben gehad er samen uit te komen. Dat is niet 

gelukt. De gewenste inrichting van de 

varkenshouderij lijkt als in beton gegoten en de 

VAB-woning lijkt niet te willen wijken. De fractie 

betreurt de ontstane situatie. Zij betwijfelt of het 

voorliggende besluit bij een eventueel beroep 

standhoudt. De ontstane impasse biedt echter 

geen ruimte voor een oplossing. GroenLinks 

Akkoord bij 

hamerslag, 

waarbij SP en 

PvLM worden 

geacht te 

hebben tegen 

gestemd. 
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stemt om die reden in met het voorstel van het 

college. 

7.2. Aankoop gronden voor 

verleggen Mullepad en 

voor natuurontwikkeling 

1. Kennis te nemen van het bereikte 

onderhandelingsresultaat, zoals 

verwoord in de koopovereenkomst. 

2. Te verklaren geen wensen en 

bedenkingen te hebben ten aanzien van 

de bereikte overeenstemming. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.3. Wijziging Verordening 

startersleningen gemeente 

Doetinchem 

1. De Starterslening samen met de 

Combinatielening aan te bieden. 

2. Hiertoe de verordening voor de 

Starterslening aan te passen. 

3. De nieuwe Verordening Starterslening 

gemeente Doetinchem vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.4. Kredietverlening aankoop 

Doetinchemseweg 6 te 

Wehl 

1. Een krediet van € 435.000 te 

verstrekken voor de aankoop van 

Doetinchemseweg 6 te Wehl. 

2. Hiertoe de 94ste begrotingswijziging 

2016 vast te stellen. 

Stemverklaring 

SP: als het college of wij als raad, jaren geleden al 

de stap hadden genomen om A18 Noord af te 

waarderen, had dit stuk hier niet voor hoeven 

liggen. Desondanks zal de fractie vanuit sociale 

overwegingen het voorstel steunen. 

Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.5. Beheersverordening 

begraafplaatsen 

Doetinchem 2017 

De Beheersverordening begraafplaatsen 

Doetinchem 2017 vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.6. Kader stedenbanden 1. De stedenbanden met La Libertad, 

Pardubice en Reasfeld te continueren 

tot en met 2019. 

2. Voor Stichting Doetinchem en 

Ontwikkeling Samenwerking (DOS) de 

bijdrage vast te stellen op € 10.000,- 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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per jaar tot en met 2019 voor de 

stedenband met La Libertad. 

3. De stedenband met Pardubice te 

continueren op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau. 

4. De stedenband met Raesfeld te 

continueren op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau. 

7.7. Budgetovereenkomst 

Bibliotheek West 

Achterhoek 2017-2020 

1. Een budgetovereenkomst met de 

Bibliotheek West-Achterhoek af te 

sluiten voor de periode 2017 t/m 2020. 

2. De samenwerkingsovereenkomst met 

de gemeenten Bronckhorst en 

Doesburg voor deze periode te 

verlengen voor de uitvoering van de 

budgetovereenkomst. 

3. De budgetovereenkomst door de 

Bibliotheek West-Achterhoek te laten 

uitvoeren op basis van de jaarlijks te 

actualiseren aansturingsstructuur. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.8. Toetreding Aalten tot 

gemeenschappelijke 

regeling Laborijn 

Het college van burgemeester en 

wethouders toestemming te verlenen tot 

wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, 

waarbij wordt gerealiseerd dat het college 

van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Aalten met ingang van 1 januari 

2017 toetreedt als deelnemer aan de 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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Gemeenschappelijke regeling Uitvoerings-

organisatie Laborijn. 

7.9. Derde wijziging 

gemeenschappelijke 

regeling Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers 

1. De derde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers vast te stellen. 

2. De burgemeester en het college van 

burgemeester en wethouders 

toestemming te verlenen om de derde 

wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Erfgoedcentrum Achterhoek 

en Liemers vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.10. Notitie stand van zaken 

ontwikkelingen huisvesting 

onderwijs gemeente 

Doetinchem 

1. Voor de korte termijn voorstellen te 

ontwikkelen om: 

a. de capaciteitstekorten van de 

basisscholen Hogenkamp en 

De Haven op te lossen; 

b. mogelijke financiële consequenties 

van herbestemming of instand-

houding van gebouwen in beeld te 

brengen. 

2. Als dekking van de kosten aan te 

wijzen de reserve huisvesting 

onderwijs. 

3. In 2017 een start te maken met een 

nieuw huisvestingsplan en een 

investeringsplan huisvesting onderwijs.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.11. Krediet en dekking 

financiële lasten 

1. Voor het uitvoeren van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2017 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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huisvestingsprogramma 

onderwijs 2017 

een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 125.542,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2017 

ad € 13.458,- ten laste te brengen van 

de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 37ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2017 vast te 

stellen.  

 

7.12. Extra wijzigingen eigen 

bijdrage Wmo voor 

woningaanpassingen en 

vervoersvoorzieningen 

1. De Verordening tot wijziging van de 

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Doetinchem 

2015 vast te stellen. 

2. Aan artikel 16 tweede lid de volgende 

zin toe te voegen: 

De kostprijs voor het bepalen van de 

hoogte van de eigen bijdrage van een 

woningaanpassing of een vervoers-

voorziening bedraagt in geen geval meer 

dan € 20.000,- per voorziening. 

3. Deze wijziging treedt in werking de dag 

na bekendmaking en heeft terug-

werkende kracht tot 1 januari 2015. 

Stemverklaring 

D66 heeft bij de behandeling van de 

voorjaarsnota al aandacht gevraagd voor het 

minder steil laten verlopen van de eigen bijdragen 

Wmo. Zorg, hulp en ondersteuning moeten voor 

iedereen toegankelijk zijn. D66 vindt het niet 

aanvaardbaar als door de hoogte van eigen 

bijdragen voorzieningen niet toegankelijk zijn. 

Het verheugd de fractie dat het college, bovenop 

de maatregelen van het kabinet, met een 

maatregel voor maximering komt. D66 zal van 

harte voor stemmen. 

Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.13. Belastingverordeningen 

2017 

De 12 belastingverordeningen voor 2017 

vast te stellen. 

Stemverklaring 

De SP is erg blij met het standpunt met 

betrekking tot de ozb, met dat het huurdersdeel 

bedrijfspanden bij de eigenaar wordt neergelegd. 

De fractie is er erg blij mee en vindt het een 

Akkoord bij 

hamerslag 
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welkome ondersteuning voor de eigen 

ondernemer. 

7.14. Technische 

begrotingswijziging 2016 

1. De Technische begrotingswijziging 

2016 vast te stellen en daarmee: 

a. krediet van € 1.597.000 beschikbaar 

te stellen voor de accommodaties 

van DHC, DZC ’68 en 

Olympus ’58; 

b. krediet van € 147.000 beschikbaar 

te stellen voor de accommodatie 

van VVG ’25; 

c. krediet van € 60.000 beschikbaar te 

stellen voor de aanpassing van 

parkeerapparatuur; 

d. in programma 10 Sociaal Domein 

van begroting 2016 zowel de 

inkomsten als de uitgaven te 

verhogen met € 164.000; 

e. de begroting 2016 te wijzigen op 

zowel de lasten als de baten met 

€ 245.000 vanwege de ICT-

samenwerking. 

2. Hiertoe de 93ste begrotingswijziging 

2016 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

 

7.15. Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, 

toezicht en handhaving 

omgevingsrecht 

De Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht gemeente 

Doetinchem vast te stellen. 
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7.16. Wijziging Verordening 

fractieondersteuning 2010 

wat betreft 

raadsopvolgers 

Artikel 16 Begripsomschrijving, lid 1 van 

de Verordening fractieondersteuning 2010 

te wijzigen in: 

- Een raadsopvolger is een persoon die 

als zodanig is aangewezen door een in 

de raad vertegenwoordigde politieke 

groepering. 

  

8. Ingekomen brieven  In reactie op de oproep van SP naar aanleiding 

van brief 2 zegt de burgemeester toe in een 

bilateraal gesprek met de SP op de problematiek 

van deze individuele situatie in te gaan. 

Het CDA vindt dat deze afhandeling niet bij de 

procedure voor ingekomen brieven past; 

eventuele agendering loopt via het presidium. 

De voorzitter zal er nog naar kijken. 

 

9. Motie Laatste 

waarschuwing BiOns 

 Motie (verworpen) SP om het contract met 

BiOns per 1 februari 2017 te verbreken als zij de 

CAO niet volledig naleeft. 

 

Toezegging 

De wethouder geeft de raad een terugkoppeling 

over de (re)actie van BiOns op de mondeling 

gedane toezeggingen. 

Voor PvdA, SP 

 

Tegen 

CDA, VVD, 

D66, GBD, 

GroenLinks, 

PvLM, SGP-CU, 

DD 

10. Motie Behoud 

stembureaus 

 Motie (verworpen) SP om het aantal stembureaus 

voor 2017 niet te verlagen. 

Voor 

PvdA, SP, PvLM 

 

Tegen 

CDA, VVD, 

D66, GBD, 
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GroenLinks, 

SGP-CU, DD 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 16 februari 2017, 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


