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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 
agendapunten toegevoegd. 
Agendapunt 9: Motie SP over 
draagvlak reclameheffing op 
basis van WOZ-waarde. 
Agendapunt 10: Motie D66, GL 
en CU-SGP over biodiversiteit. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
27 september 2018 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd 
vast. 

  

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

 

4. Bestedingsplan binnenstad 
2019 

1. Het bestedingsplan binnenstad 2019 
vast te stellen ten behoeve van de 
realisatie van de lopende projecten uit 
de uitvoeringsagenda binnenstad 2018. 

2. Een bedrag van 739.000,- euro te 
oormerken voor de transformatie van 
de Veentjes. 

3. Voor het volledig uitvoeren van fase 
1 tot en met 4 van de Oude IJssel een 
krediet beschikbaar te stellen van 
5 miljoen euro. 

4. De jaarlijkse lasten van het krediet 
Oude IJssel ad 280.000,- euro (inclusief 
kosten beheer en onderhoud) ten laste 

Stemverklaringen 
LBD is een groot voorstander 
van een sterke binnenstad als 
een van de trekkers binnen 
Doetinchem. De koppeling met 
de Oude IJssel is van groot 
belang omdat het de binnenstad 
een boost kan geven. Om co-
financiering te bevorderen, 
moet de gemeente het goede 
voorbeeld geven en de fractie 
zal daarom voor stemmen. LBD 
gaat er daarbij van uit dat de 
raad op tijd wordt geïnformeerd 

Tegen: SP 
Voor: de overige 
fracties 
 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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te brengen van het budget aanvalsplan 
binnenstad. 

5. Hiervoor de gemeentebegroting 2019 
te wijzigen (18de wijziging). 

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

als er wijzigingen zijn ook als die 
binnen de bestedingsplannen 
passen, om de raad mee te 
nemen in de nieuwe 
ontwikkelingen. 

5. Krediet transformatie de 
Veentjes 

1. Kennis te nemen van de beslissing van 
provinciale staten om € 1,7 miljoen 
subsidie ter beschikking te stellen voor 
de transformatie van de Veentjes.  

2. Een krediet van € 3.189.000,- ter 
beschikking te stellen voor de 
transformatie van het winkelgebied de 
Veentjes en deze besteedbaar te 
verklaren onder voorwaarde dat de 
Europese commissie akkoord gaat met 
de melding staatssteun. Deze uitgave 
wordt gedekt door respectievelijk een 
bijdrage van de provincie Gelderland, 
de transitiereserve voor de 
Doetinchemse woningvoorraad en het 
aanvalsplan binnenstad. 
Hiertoe de 116de wijziging gemeente-
begroting 2018 vast te stellen. 

3. Geen wensen en bedenkingen te 
hebben bij de samenwerkingsovereen-
komst tussen Kool Vastgoed BV en de 
gemeente, eveneens met de beperking 

Stemverklaring 
LBD: de fractie vindt een sterke 
binnenstad als economische en 
bezoekerstrekker van 
levensbelang voor Doetinchem. 
Het onttrekken van de Veentjes 
aan het winkelbestand en 
vervangen door bewoning is 
hierin een goede ontwikkeling 
omdat het winkelgebied meer 
wordt gefocust en we kunnen 
bouwen aan een sterk merk 
binnenstad. LBD stemt daarom 
voor. 
 
GBD: met de uitleg van de 
wethouder, zal de fractie voor 
stemmen. 

Unaniem 
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dat de opschortende voorwaarde moet 
zijn vervuld. 

6. Bestuurlijke monitor 2018 1. De Bestuurlijke monitor 2018 vast te 
stellen 

2. Daarmee besluit u de begroting 2018 te 
wijzigen op de volgende onderdelen: 
a. Het budget voor de 

doorontwikkeling Regio Achterhoek 
te verhogen met € 43.000; 

b. Het budget voor overhead te 
verhogen met € 450.000; 

c. Ten laste van het budget voor 
(boven)nominale ontwikkelingen 
€ 40.000 toe te voegen aan de 
beheer- en onderhoudsbudgetten; 

d. De inkomsten uit het gemeente-
fonds te verhogen met € 995.000; 

e. Het budget voor onvoorziene 
uitgaven te verlagen met € 133.000; 

f. Een inkomstenpost van ontvangen 
heffingsrente in te stellen van 
€ 522.000; 

g. Het budget voor loonkosten te 
verhogen met € 1.300.000; 

h. Het transitiebudget gD2020 te 
verhogen met € 350.000; 

i. De parkeerinkomsten te verlagen 
met € 215.000; 

j. Een budget in te stellen voor het 
afboeken van de schuld van SAZA 
voor een bedrag van € 476.000; 

Toezeggingen 
Wethouder Bulten 
Het tekort van 3 miljoen uit de 
monitor wordt in de 
jaarrekening 2018 expliciet 
toegelicht. 
 
Wethouder Sluiter 
Ieder kwartaal bespreken 
college en raad de rapportage 
van de Taskforce sociaal domein. 
 
Wethouder Steintjes 
De raad ontvangt een 
mededeling over het 
sportbedrijf waarin een tijdpad 
is opgenomen. 
 
Stemverklaring 
SP: de fractie heeft echt moeite 
met de forse overschrijdingen. 
Maar het college heeft voor nu 
voldoende aangegeven de ernst 
hiervan in te zien en er in de 
toekomst rekening mee te 
houden. 

Unaniem 
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k. Het budget voor het businessplan en 
implementatiekosten Cultuurbedrijf 
te verhogen met € 75.000; 

l. De budgetten voor het Sociaal 
Domein te verhogen met 
€ 1.672.000; 

m. Een budget voor het bestrijden van 
rattenoverlast in te stellen van 
€ 19.000; 

n. Het budget voor de beleidsadviseur 
duurzaamheid te verhogen met 
€ 140.000; 

o. Het budget voor Volkshuisvestings-
beleid te verhogen met € 15.000. 

3. Het saldo van de bestuurlijke monitor 
2018 van € 3.105.000 ten laste van de 
algemene reserve te brengen. 

4. Het college toestemming te geven om 
de begroting 2018 te wijzigen op 
taakmutaties die voortvloeien uit de 
September- en decembercirculaire 2018, 
per saldo budgettair neutraal. 

5. De gehanteerde uitgangspunten voor 
het afschrijven van de Amphiongarage 
te herzien. 

6. Hiertoe de 115de wijziging gemeente-
begroting 2018 vast te stellen. 

7.1. Actualisatie Afvalstoffen-
verordening 

De Afvalstoffenverordening 2018 
gemeente Doetinchem vast te stellen, 
waarmee een actueel en doelmatig 
afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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7.2. Verordening BIZ vastgoed 
binnenstad 

 

De Verordening op de heffing en de 
invordering van een BIZ bijdrage voor de 
BIZ vastgoed binnenstad Doetinchem 2019-
2023 vast te stellen, onder de opschortende 
voorwaarde van een positief resultaat van 
de wettelijke draagvlakmeting. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.3. Bestemmingsplan 
'Parapluherziening 
Parkeren - 2018' 

1. Het bestemmingsplan 
'Parapluherziening Parkeren - 2018' vast 
te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.4. Statutenwijziging Achterhoek 
VO 

In te stemmen met de voorgestelde 
statutenwijziging van de Stichting 
Achterhoek VO. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

8. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 
1, 2 en 3 komen ter inzage voor 
de raad. 

 

9. Motie SP Onderzoek draagvlak 
reclameheffing op basis WOZ-
waarde 

 De heer Dales onthoudt zich van 
stem omdat hij lid is van de 
IG&D 

Unaniem 

10. Motie D66, GL en CU-SGP over 
Biodiversiteit 

 Toezegging 
Het college neemt de motie 
over; de motie wordt niet in 
stemming gebracht. 

 

 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 20 december 2018, 
 
 
 
griffier                                        voorzitter 


