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Amendement Aanvalsplan Binnenstad

De Raad van Doetinchem, bijeen op 7 november 2019,

gelezen het raadsvoorstel Keuzerichtingen bezuinigingen,

overwegende dat:

~J

• ook de gemeente Doetinchem er niet aan ontkomt to bezuinigen en keuzes to maken;
• er keuzes zijn gemaakt bij "Aanvalsplan Binnenstad" zonder overleg met de ondernemers;
• de binnenstadondernemers het moeilijk hebben en een aantal ondernemers zelfs op

omvallen staan;
• het effect van de ontwikkeling Oude IJssel op de binnenstad nog onvoldoende bekend is;
• er nog onvoldoende cofinanciering is gerealiseerd voor de ontwikkeling Oude Ussel;
• parkeren met de bijhorende tarieven voor de binnenstad van groot belang zijn;

constaterende dat:

• er andere keuzes gemaakt zouden zijn door o.a. ondernemers met betrekking tot de
keuzerichtingen;

• het belang van de ontwikkeling Oude IJssel is gebaseerd op gegevens uit het verleden;

besluit:

aan dictumpunt 1 toe to voegen:

a) keuzerichtingen 25 "Aanvalsplan Binnenstad" to wijzigen door:
• het project ontwikkeling Oude IJssel per direct uit to stellen voor een periode van 3 jaar

en wanneer er meer duidelijkheid is over cofinanciering;
• in overleg met de binnenstad het overige vrijgekomen budget in to zetten en de wensen

van ondernemers uit de binnenstad hierin mee to nemen met concentratie op het ei;
b) keuzerichting 1 "Parkeerbelasting" to wijzigen met dekking uit de besparing van onder a

voorgestelde wijziging:
• niet doorvoeren van maatregel 2 "Aanpassing dagkaart Haar € 4,00 Haar € 4,50";
• niet doorvoeren van maatregel 4 "Uitrijkaarten ondernemers afschaffen";
• bij de mogelijke invoering van maatregel 9 "Betaald parkeren tot 21.00 uur" de wensen

en bedenkingen van ondernemers mee to nemen voor een juiste invulling;
c) keuzerichting 10 "Warenmarkt" to wijzigen met dekking uit de besparing van onder a

voorgestelde wijziging:
• of to zien van het voorstel en wel invulling to geven aan de motie "Pilot verplaatsing

zaterdagmarkt Haar Simonsplein";

en gaat over tot de orde van de dag.



r ~ ~

SP

GBD

PvLM

ChristenUnie-SGP

VVD

GroenLinks

, ,.
D

'r


