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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda worden toegevoegd: 
- Agendapunt 7 Motie SP, Wet normering 

topinkomens in de jeugdzorg 
- Agendapunt 8 Motie PvdA e.a., 

Kinderboerderij Kokiezier 
- Agendapunt 9 Motie LBD, Nationaal 

Holocaust Namenmonument 
- Agendapunt 10 Motie SP e.a. Dansschool 

Berentsen Gaanderen 
- Agendapunt 11 Motie GroenLinks, Eerlijk 

Kinderpardon 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
25 januari 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de veiligheid van de 
ingang van het gebouw Amphion. 

 

4. Vaststellen 
gedachtenlijn naar de 
toekomst 
bedrijventerreinen 
West Achterhoek 

1. De gedachtenlijn naar de toekomst voor 
de samenwerking op het gebied van 
bedrijventerreinen in de West Achterhoek 
vast te stellen, te weten: 
a. A18 Bedrijvenpark fase 2 wordt nu niet 

ontwikkeld. De boekwaarde wordt 
volgens de Samenwerkingsovereen-
komst (SOK)-regels teruggebracht naar 
agrarische waarde. Met rente is er nu 
een boekwaarde van ca. € 12 miljoen. 

Amendement SP (verworpen) om de 
voorgestelde gedachtenlijn niet te steunen en 
direct tot afwaardering van fase 2 te 
besluiten. 
 
 
Stemverklaringen bij het voorstel 
GBD: wij zijn ook, het is niet het meest ideale, 
maar samenwerken is geven en nemen, en dit 
leek de fractie het beste compromis en zij zal 

Amendement 
Voor: SP 
Tegen: de 
overige 
fracties. 
 
Voorstel 
Tegen: SP, 
PvdA 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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De vier gemeenten hebben een 
voorziening getroffen voor € 7 miljoen. 
De resterende € 5 miljoen (minus de 
agrarische waarde) wordt in de 
verhouding 35 - 25 - 20 - 20% 
verrekend. Er wordt daadwerkelijk 
betaald. A18 Bedrijvenpark fase 2 
wordt uit de SOK gehaald. De SOK 
wordt in die zin aangepast. 
Doetinchem blijft eigenaar van fase 2 
en verantwoordelijk voor de toekomst 
(misschien Zonnepark). Doet zich 
binnen 15 jaar de mogelijkheid voor 
om alsnog het terrein aan één of twee 
grote gegadigden te verkopen (de 
‘grote klapper’) dan wordt het 
financiële resultaat daarvan alsnog 
conform het SOK-model afgerekend. 

b. A18 Bedrijvenpark fase 1 blijft 
onderdeel van de SOK en de daarin 
geldende bepalingen blijven overeind. 
Dat geldt ook voor DocksNLD-1, 
uiteraard totdat het uitontwikkeld is, 
een en ander eveneens volgens de 
SOK. De afgesproken financiële 
verdeling en verrekening en de 
afgesproken voorzieningen alsmede de 
afspraak over de verdeling van de 
potentiele winst c.q. het potentiele 
verlies blijven intact.  

voor het stemmen. Wel is fractie benieuwd 
naar de uitwerking. 
PMM: gezien en gehoord en na het luide ‘ja’ 
van de wethouder is zij om; PMM zal voor 
stemmen. 
DD: het is geen toppunt van samenwerking, 
maar wel het meest maximaal haalbare; zij 
stemt voor. 
Veltkamp: na jarenlang soebatten en weinig 
progressie lijkt dit de fractie op dit moment 
het maximaal haalbare. 
SP: de fractie heeft in dit debat geen reden 
gevonden om haar standpunt, namelijk om 
tegen dit voorstel te zijn, aan te passen.  
 
 
Toezegging 
Bij de uitwerking van de gedachtenlijn zal het 
college meenemen: 
- Mogelijkheden van alternatieve 

bestemmingen en consequenties daarvan 
bij afwaardering Noordelijk deel; 

- De volgtijdelijkheid van de onderdelen 
van de uitwerking; 

- De consequenties en de invloed van de lijn 
van de Provincie ten aanzien van de 
onderdelen. 

Voor: de 
overige 
fracties 
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c. De vier gemeenten spannen zich 
gezamenlijk in om te provincie te 
overtuigen dat spoedige ontwikkeling 
van DocksNLD-2 wenselijk is voor de 
economische ontwikkeling van het 
gebied Achterhoek. Ontwikkeling en 
exploitatie gebeuren voor rekening en 
risico van de gemeente Montferland, 
inclusief de benodigde ontsluiting voor 
DocksNLD-2. Montferland doet geen 
beroep op de andere drie gemeenten 
voor bijdragen in de kosten van de 
ontsluitingsweg (ook niet als de 
provincie daarin niet bijdraagt en ook 
niet voor het deel op grondgebied van 
Oude IJsselstreek en de aansluiting op 
A3) die nodig is voor DocksNLD-2. De 
vier gemeenten spannen zich samen in 
om bij de provincie een bijdrage te 
krijgen voor de verbetering van de 
ontsluiting en verbetering van het 
wegenstelsel (van Zuid naar Noord t/m 
Bronckhorst, inclusief ZLV-
verbeteringen). Er worden door de 
overige drie gemeenten geen 
bezwarende zienswijzen ingediend 
tegen een ontwerp-omgevingsplan 
voor DocksNLD2. Montferland doet 
een krachtig beroep op de Stadsregio 
om de aanpak (hier geformuleerd 
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onder A t/m E) te ondersteunen bij de 
provincie.  

d. De vier gemeenten spreken af dat 
afgewacht wordt of in 2018 de uitgifte 
van grond op A18 Bedrijvenpark fase 1 
voldoende spoedig verloopt om 
gezamenlijk een pleidooi te houden bij 
de provincie om Hofskamp-3 te 
ontwikkelen: een poging tot het 
formuleren van een visie op 
bedrijfsterreinenontwikkeling. Indien 
de conclusie is dat A18 Bedrijvenpark 
fase 1 nog onvoldoende snel wordt 
uitgegeven, wordt dit eind 2019 
opnieuw onderzocht. Deze monitoring 
wordt zo nodig nogmaals herhaald. 
Indien op enig moment de conclusie is 
dat de tijd rijp is om Hofskamp-3 in 
ontwikkeling te nemen, gebeurt dat 
voor rekening en risico van de 
gemeente Oude IJsselstreek. 

e. De vier gemeenten ondersteunen de 
plannen van de gemeente Bronckhorst 
om op een bedrijfsterrein ontwikkeling 
mogelijk te maken op beperkte schaal 
voor de allocatie van lokaal gebonden 
bedrijven. Ontwikkeling vindt plaats 
voor risico en rekening van 
Bronckhorst. 

2. Opdracht te geven deze gedachtenlijn 
nader uit te werken, waarbij de 
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financiële consequenties nadrukkelijk in 
beeld worden gebracht. 

5.1. Visie boodschappen-
structuur 

De visie boodschappenstructuur vast te 
stellen als kader voor vestiging en uitbreiding 
van supermarkten in de gemeente 
Doetinchem, waarbij: 
a. nieuwvestiging alleen mogelijk is in 

uitzonderingsgevallen (bijzonder 
concept, uniek in de gemeente en 
passend bij functie gebied) binnen de 
aangewezen winkelgebieden 
stadscentrum, dorpscentrum en 
wijkcentrum; 

b. het optimaliseren en uitbreiden van 
bestaande supermarkten binnen de 
aangewezen gebieden onder 
voorwaarden is toegestaan, mits de 
optimalisatie/ uitbreiding het gebied 
versterkt, past bij de functie en 
maatvoering van het gebied en het 
initiatief ruimtelijk haalbaar is; 

c. voor supermarkten die buiten het 
aangewezen gebied vallen en willen 
uitbreiden, de afwijkingsregel in het 
bestemmingsplan geldt: mogelijkheid tot 
uitbreiden maximaal 10% van de huidige 
m2 verkoopvloer-oppervlakte per 
planperiode. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

5.2. Duurzame 
energieopwekking 

1. Dertien gemeentelijke accommodaties 
verder te verduurzamen en daarbij een 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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gemeentelijke 
accommodaties 

krediet van € 301.000,- beschikbaar te 
stellen en hiertoe de 62ste begrotings-
wijziging 2018 vast te stellen. 

2. Dit krediet te dekken uit: 
o Eigen huisvesting exploitatiebudget 

gD; 
o Accommodaties exploitatiebudget 

Buha; 
o Sportcentrum de Pol concessie-

vergoeding 2017 - 2020; 
o Koningin Beatrixcentrum 

budgetsubsidie; 
o Duurzaamheidskrediet/ SDE Subsidie. 

5.3. Grondaankoop 
Slagenweg 2 Wehl 

Te verklaren geen wensen en bedenkingen te 
hebben bij de aankoop van een agrarisch 
perceel aan de Slagenweg 2 te Wehl, 
perceelnummer sectie K, kadastraal nummer 
280 en een deel van nummer 611, samen ter 
grootte van 47.835 m2. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

5.4. Bestemmingsplan 
‘Hofstraat - 2017” 

1. Het bestemmingsplan 'Hofstraat - 2017' 
gewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

5.5. Uitgangspuntennota 
2019 GGD Noord- en 
Oost-Gelderland 

1. De reactie op de Uitgangspuntennota 
2019 GGD NOG vast te stellen waarin wij 
verzoeken om rekening te houden met: 
a. de aansluiting bij het preventie-

programma van onze gemeente daar 
waar de GGD beoogt de positie van de 
preventie in het sociaal domein te 
versterken; 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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b. de onderbouwing van de extra inzet 
voor statushouders; 

c. het extra contactmoment adolescenten 
als onderdeel van de jeugdgezond-
heidszorg en daarmee potentieel 
onderdeel van de inwonersbijdrage; 

d. de Achterhoekse norm, zijnde een 
maximale indexering voor de bijdrage 
aan gemeenschappelijke regelingen 
van 1,60%. 

2. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG 
daarvan in kennis te stellen. 

5.6. Tweede wijziging GR 
Laborijn inzake 
blijvende deelname 
gemeente 
Montferland 

Het college toestemming te verlenen om de 
GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn te 
wijzigen. Met deze wijziging wordt de 
tijdelijke deelname van de gemeente 
Montferland in de gemeenschappelijke 
regeling voor de uitvoering van de Wet 
sociale werkvoorziening omgezet in een 
blijvende deelname. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

5.7. Concept kadernota 
2019 - 2022 VNOG 

1. De VNOG te verzoeken om voor de loon- 
en prijsindexatie 2019 de percentages 
van het Bruto Binnenlands Product aan te 
houden. 

2. De VNOG te verzoeken het advies van 
het Financieel Ambtenaren Overleg als 
uitgangspunt te nemen bij het opstellen 
van de begroting 2019. 

3. De VNOG te informeren overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief. 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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5.8. Uitwerking 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport 
over het privacybeleid 

1. Te concluderen dat de eerste en tweede 
aanbeveling van het rapport ‘Van beleid 
naar borging’ met het Implementatieplan 
Privacybeleid zijn uitgevoerd. 

2. Akkoord te gaan met de wijze waarop de 
omgang met privacy door de keten-
partners van de gemeente wordt 
gewaarborgd, hetgeen inhoudt:  
a. in de OGON worden afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de 
ketenpartner om dient te gaan met 
privacy; 

b. de ketenpartner is zelf 
verantwoordelijk voor het naleven 
van de privacywetgeving; 

c. de gemeente wil één keer per jaar 
van de ketenpartner een 
verantwoording ontvangen over hoe 
de partner met privacy is omgegaan; 

d. daar waar de ketenpartner kan 
worden aangemerkt als bewerker in 
de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens wordt een 
zogenaamde 
bewerkersovereenkomst gesloten. 

3. Bij de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in mei 2018 de volgende 
afwegingen in ogenschouw te nemen: 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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a. invoering van de AVG vindt zo veel 
mogelijk in samenspraak met andere 
gemeenten plaats; 

b. de gemeenten Doetinchem, Aalten, 
Doesburg en Oude IJsselstreek willen 
gezamenlijk een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) 
aanstellen, welke functionaris 
verplicht is op basis van de AVG. 

4. De raad te informeren over:  
a. (actuele) ontwikkelingen en 

afwijkingen op het gebied van 
informatiebeveiliging en het 
privacybeleid en dit te doen via, 

b. de jaarrekening en een eenmaal per 
jaar te organiseren informatieve 
raadsbijeenkomst indien hier 
behoefte aan bestaat. 

5.9. Benoeming leden 
commissie Onderzoek 
geloofsbrieven bij 
raadswisseling 

De raadsleden S. Koster, H.E. Dorland en 
H.J.C. te Hennepe te benoemen tot lid van de 
commissie Onderzoek geloofsbrieven bij 
raadswisseling. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6. Ingekomen brieven    

7. Motie SP, Wet 
normering 
topinkomens in de 
jeugdzorg 

 De SP houdt de motie aan tot de volgende 
cijfers binnen zijn, medio 2018. 

 

8. Motie PvdA e.a., 
Kinderboerderij 
Kokiezier 

- De kinderboerderij Kokiezier te helpen 
om de locatie ook als dagbestedings-

 Unaniem 
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locatie in te zetten zodat de Kokiezier 
toekomstbestendig wordt. 

- Voor de zomer 2018 terug te komen bij 
de raad met een uitgewerkt plan met 
financiële onderbouwing om dit te 
realiseren. 

9. Motie LBD, Nationaal 
Holocaust 
Namenmonument 

- De middelen hiervoor vrij te maken en 
maatregelen te treffen dat alle 
125 Joodse slachtoffers uit Doetinchem 
op het Nationaal Holocaust Namen 
Monument geplaatst kunnen worden; 

- Na te gaan of er nog Sinti en Roma zijn 
weggevoerd uit Doetinchem en deze 
namen aan de lijst toe te voegen. 

Stemverklaringen 
VVD: de fractie vindt het Nationaal Holocaust 
Namenmonument een heel mooi initiatief 
waarbij particulieren en bedrijven een 
nationaal monument kunnen steunen, maar 
niet iets dat aan de gemeente Doetinchem is. 
De VVD laat de keuze bij dit initiatief bij de 
mensen zelf. Zij stemt tegen deze motie. 
PvdA: volgens de PvdA gaat er hier niet zozeer 
om of we genoeg doen, maar dat je nooit 
genoeg kan doen om zoiets als dit te 
herdenken. Daarom stemt de fractie voor deze 
motie. 
GBD: de fractie is van mening dat het een 
nationaal monument is; een heel mooi 
initiatief. De fractie vindt het belangrijk dat er 
lokaal aandacht aan wordt besteed, zij zal 
tegen stemmen. 
GroenLinks: kan zondermeer voor een 
bijdrage aan het Nationaal Namenmonument 
zijn als daarvan de toegevoegde waarde is 
aangetoond en de uitvoering helder is. Dat is 
nu zo en ook vanwege het bedrag stemt de 
fractie in met deze motie. 

Voor: 
SP, PvdA, LBD, 
PvLM, GL, DD, 
Veltkamp, 
PMM 
Tegen: 
CDA, VVD, 
GBD, SGP-CU 
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10. Motie SP e.a., 
Dansschool Berentsen 
in Gaanderen 

- De woonbestemming van de woning (te 
bestemmen als woning) bij de dansschool 
te herstellen zonder kosten voor de 
bewoner; 

- Te onderzoeken hoe om te gaan met 
vrijkomende locaties met een 
maatschappelijke bestemming en daarbij 
de Dansschool Berentsen mee te nemen. 

 Unaniem 
 

11. Motie GroenLinks, 
Eerlijk Kinderpardon 

Bij de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor 
deze groep kinderen, bijvoorbeeld door 
versoepeling van het meewerkcriterium van 
het Kinderpardon. 

Stemverklaringen 
Veltkamp: de fractie kiest hier heel duidelijk 
voor het kind en niet voor de regels. Op dit 
moment vindt zij de regels te hard in een 
aantal situaties. Wat haar betreft mag deze 
boodschap wel worden overgebracht. 
De fractie stemt dus voor de motie. 
DD: lokaal is de baas van landelijk. En vanuit 
die gedacht stemt de fractie voor. 
LBD: deze motie roept de regering op tot 
menselijkheid en met hart in plaats van kilheid 
en harteloosheid rigide te regeren. Daarmee 
in Nederland te voorkomen om kinderen 
blijvend in hun ontwikkeling te schaden. 
De fractie zal de motie dus steunen. 

Voor: 
SP, PvdA, LBD, 
GBD, PvLM, 
GL, DD, 
Veltkamp, 
PMM 
Tegen: 
CDA, VVD, 
SGP-CU 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 28 maart 2018, 
 
 
 
griffier                                        voorzitter 


