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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Twee agendapunten worden toegevoegd: 
8. Motie van de PvdA over Instellen kinder-
jongerenlintje. 
9. Motie van GroenLinks over Aansluiten bij 
statiegeldalliantie. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
21 december 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

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

 

4. Businessplan 
Sportbedrijf Doetinchem 

Het voornemensbesluit te nemen: 
1. Het sportbedrijf Doetinchem van start te 

laten gaan. 
2. Het eigendom van de accommodaties van 

Rozengaarde en SaZa onder te brengen 
binnen het gemeentelijke 
accommodatiebestand. 

3. Het eigenaars- en huurdersonderhoud te 
beleggen bij het sportbedrijf. 

4. Beheer en exploitatie van de 
sportaccommodaties onder te brengen bij 
het sportbedrijf. 

5. De structurele bijdrage van gD aan het 
sportbedrijf vast te stellen op € 4.286.000,- 
voor tien jaar, jaarlijks te indexeren. 

Amendement SP (verworpen) om de 
dictumpunten 1 t/m 9 te laten vervallen en eerst 
te starten met een smallere variant. 
 
Toezeggingen 
- De raad krijgt een terugkoppeling over de 

reactie van OR en andere 
medezeggenschapsorganen naar aanleiding 
van dit voorgenomen besluit. 

- De wethouder informeert de raad vóór 
21 maart (gemeenteraadsverkiezingen) met 
een mededeling over de opdracht aan de 
kwartiermaker. 

- September/oktober 2018 beschouwen van 
de stand van zaken, samen met de 
betrokken partijen en de gemeenteraad. 

Amendement: 
Voor: SP, PMM 
Tegen: de overige 
aanwezige fracties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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6. Producten- en dienstenaanbod ter 
ondersteuning van de breedtesport (zoals 
verwoord in het businessplan) onder te 
brengen in het sportbedrijf. 

7. Te kiezen voor een overheids-BV als 
rechtsvorm voor het sportbedrijf. 

8. De OR is op grond van artikel 25, lid e van 
de WOR in de gelegenheid te stellen 
advies uit te brengen over dit 
voornemensbesluit. 

9. Bij een positief advies van de OR zal 
omwille van de voortgang van het plan 
uw voornemensbesluit omgezet worden 
in een besluit, waarna de plannen, ook als 
het gaat om het personeel, uitgewerkt 
zullen worden door de kwartiermaker. 
Ook hierbij dient het advies van de OR te 
worden ingewonnen. 

Stemverklaring voorstel 
LBD: Dit wordt een fusie tussen twee bedrijven; 
waarbij de SaZa-hal een initiatief is vanuit 
inwoners, een initiatief dat de fractie 
waardeert, stimuleert en probeert in leven te 
houden. LBD meent dat in het onderzoek ook 
gekeken wordt naar een mogelijke verbreding, 
waaronder ook topsport. De fractie kan 
instemmen met dit onderzoek maar houdt in 
dezen wel de vinger aan de pols. 

Voorstel: 
Tegen: SP, PMM 
Voor: de overige 
aanwezige fracties 

5. Regiovisie Opvang en 
Bescherming 

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten 
Regiovisie Opvang en Bescherming in de 
Achterhoek (deel A). 

2. Akkoord te gaan met de uitwerking van 
de uitgangspunten, zoals beschreven in 
het plan van aanpak (deel B). Hierbij 
worden de randvoorwaarden die de 
Commissie Dannenberg noemt verder 
uitgewerkt. Het gaat hierbij om: 
- versterken van zelfmanagement, 

ervaringsdeskundigheid en informele 
zorg; 

Toezegging 
Vóór de zomer organiseert de wethouder twee 
informatiebijeenkomsten voor de raad om de 
stand van zaken te bespreken. De raad heeft 
dan gelegenheid in gesprek te gaan met 
mensen uit de doelgroep, medewerkers uit het 
werkveld en de sociale raad. 

Unaniem 
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- garanderen van langdurige 
begeleiding met flexibele intensiteit; 

- ondersteuningscontinuüm voor herstel 
en participatie; 

- een breed arsenaal van woonvarianten; 
- beschikbare en betaalbare 

wooneenheden; 
- laagdrempelige toegang tot 

zorgfuncties; 
- duurzaam samenwerken tussen 

gemeenten en zorgverzekeraars; 
- borgen van kwaliteit en 

vraaggerichtheid van ondersteuning.  

6.1. Bestemming wonen en 
zorg 

1. Een nieuwe systematiek te hanteren bij de 
toewijzing van een bestemming aan 
zorggerelateerd wonen. 

2. Beslispunten 2 en 3 uit het raadsbesluit 
van 24 mei 2012 over de bestemming van 
zorgwoningen te laten vervallen. 

3. Als basisindeling te kiezen voor de 
bestemming Maatschappelijk of de 
bestemming Wonen. 

4. Binnen de bestemming Maatschappelijk 
desgewenst de functieaanduiding 
zorginstelling of de functieaanduiding 
wonen te gebruiken. 

5. Binnen de bestemming Wonen 
desgewenst de functieaanduiding 
zorgwoning te gebruiken. 

 Akkoord bij 
hamerslag 



Besluitenlijst gemeenteraad 25 januari 2018 
 
Raad voltallig: nee (zie bijlage) 
 

4 

 

6. Toekomstige aanpassingen van deze 
bestemmings-systematiek te mandateren 
aan het college. 

6.2. Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteit 2018 

1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 
2018 vast te stellen. 

2. Hiervoor aanvullend op het al beschikbaar 
gestelde krediet voor de Terborgseweg 
van € 1.400.000,- een krediet van 
€ 2.875.000,- beschikbaar te stellen en 
hiertoe de 60ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
De dekking van het gehele krediet ad 
€ 4.275.000 is als volgt: € 1.115.000,- 
mobiliteitsgelden gemeentebegroting 
2018, € 1.122.000,- bijdragen Buha bv en 
€ 2.038.000,- vereveningskrediet 
mobiliteitsplan. 

3. Kennis te nemen van de gewijzigde 
financiering van de reconstructie van de 
Terborgseweg en de verdubbeling van de 
Europaweg. 

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

Akkoord bij 
hamerslag, met 
tegenstem SP 

7. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1 en 2 komen 
voor de raad ter inzage. 

 

8. Motie PvdA Instellen 
kinder- en jongerenlintje 

 Toezegging 
Het college van b&w heeft dit lintje al eerder 
ingesteld, nl. in 2006. De uitvoering is echter na 
enkele jaren afgezwakt. De burgemeester pakt 
het activeren van deze onderscheiding op. 
Hij stelt een notitie op over zijn aanpak en legt 
die notitie voor aan het presidium. 

Unaniem 
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9. Motie GroenLinks 
Aansluiten bij 
statiegeldalliantie 

Doetinchem aan te laten sluiten bij de 
Statiegeldalliantie. 

 Tegen:  
VVD, LBD 
Voor: 
De overige 
aanwezige fracties 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 22 februari 2018, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


