Besluitenlijst gemeenteraad 27 juni 2019
Raad voltallig: nee, zie bijlage
Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

2. Toelating en installatie van
een raadslid van een
raadslid M.R.M. Zaaijer
3. Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
29 mei 2019
9.a. Vragenhalfuur

Besluit

Stemming

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd
vast.

9.b. Beantwoording vragen ex
art-38 Reglement van
Orde (RvO) van de
raadsvergadering
1

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Aan de agenda worden toegevoegd:
- 9a Nadere inlichtingen art 38-vragen over
taaleis Laborijn.
- 9b Nadere inlichtingen art 38-vragen over
verkeerslichten kruising Bilderdijkstraat.
- 10a SP, PvdA en LBD hebben een motie
vreemd aan de agenda over
zorgbuurthuizen.
- 10b Er is een raadsbrede motie vreemd
aan de agenda over Klanten en
medewerkers Laborijn.
- 10c VVD, PvdA en LBD hebben een motie
vreemd aan de agenda over Pilot
verplaatsing zaterdagmarkt naar
Simonsplein.
De toelating en installatie hebben
plaatsgevonden.

PvdA stelt vragen over het standbeeld
keuvelende boertjes.
SP en PvdA stellen vragen over de bestrijding
van de eikenprocessierups.
PvdA stelt vragen naar aanleiding van een
onderzoek over hoge winsten bij
zorgaanbieders.
De PvdA wil nadere inlichtingen over de
antwoorden op art. 38-vragen over taaleis
Laborijn en de antwoorden op art. 38-vragen
over verkeerslichten Bilderdijkstraat.

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
1
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Besluit

5. Beleidskader
Bedrijventerreinen In
Verandering (BIVA

1. Het beleidskader “Bedrijventerreinen
In Verandering (BIVA)” vast te stellen
en daarmee de kaders per
economische activiteit op
bedrijfsterreinen zoals verwoord in
het beleidskader.
2. In afwijking van het gestelde in het
beleidskader is concentratie van
bestaande kringloopbedrijven op
Hamburgerbroek of Verheulsweide
mogelijk.

6. Jaarstukken Doetinchem
2018

1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
Daarmee besluit u ook:
2. tot het bestemmen van € 2.931.000
voor activiteiten in de begroting 2019;
3. het resultaat 2018 van € 1.027.000
nadelig te onttrekken aan de
algemene reserve;
4. kennis te nemen van de
goedkeurende controleverklaring van
onze accountant;

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Dit komt als agendapunt 9a en 9b aan de
orde.
Amendement PvdA e.a. (aangenomen) om
beslispunt 2 aan het dictum toe te voegen.
Stemverklaring amendement:
GBD stemt voor het amendement omdat het
de beperking biedt dat het vestigen van
kringloopwinkels aan de randen van een van
onze acht bedrijventerreinen mogelijk maakt.

Stemming

Amendement:
Tegen: SP
Voor: alle
andere fracties
Gewijzigd
voorstel:
unaniem

Stemverklaring gewijzigd voorstel:
GBD stemt in met dit gewijzigde voorstel
maar verwacht dat de portefeuillehouder in
gesprek blijft met de ondernemers over de
wensen van de ondernemers en daarin
constructief meewerkt.
GroenLinks zal instemmen met dit
beleidskader in de hoop dat ze in de
toekomst opnieuw een discussie kan voeren
over ruime mogelijkheden voor circulaire
economie en dus kringloopwinkels in deze
gemeente.
Toezeggingen
Wethouder Bulten organiseert voor de
zomervakantie een gesprek tussen college en
raad over de fundamentele keuzes die de
gemeente moet maken om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. De strekking
van dat gesprek: waar denkt de raad aan,
waar denkt het college aan en welke keuzes
zijn mogelijk. Het college neemt de
uitkomsten van dat gesprek mee in de

Unaniem
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Besluit
5. hiertoe de 44ste begrotingswijziging in
2019 vast te stellen.

7.1. Uitvoeringsprogramma
Mobiliteit 2019

1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
2019 vast te stellen.
2. Hiervoor een krediet toe te kennen
van € 1.762.000 (43ste wijziging
gemeentebegroting 2019).
3. Aanvullend op het al beschikbare
krediet voor de Europaweg van
€ 5.000.000,- een aanvullend krediet
van € 1.781.000,- beschikbaar te
stellen (43ste wijziging
gemeentebegroting 2019).
Het Regionaal Programma Werklocaties
Achterhoek 2019-2023 met bijlagen (RPW
Achterhoek) vast te stellen.
1. Het Meerjaren Perspectief
Ontwikkellocaties 2019 vast te stellen
en daarmee:
- kennis te nemen van de stand van
zaken van de belangrijkste
ontwikkellocaties;
- de grondexploitaties op
projectniveau vast te stellen;
- het positieve rekeningresultaat ad
€ 60.000 te verwerken in de
algemene reserve;

7.2. Regionaal Programma
Werklocaties Achterhoek
7.3. Meerjaren Perspectief
Ontwikkellocaties 2019

Toezeggingen/bijzonderheden 1
uitwerking voor de begrotingsbehandeling in
november 2019.
De burgemeester zegt toe dat tegen de
zomer van 2020 het college de raad bijpraat
over de ontwikkelingen in de gemeentelijke
organisatie in de volle breedte (incl. de twee
overheids-bv’s). Met inachtneming van een
goede rolverhouding waarbij het college
verantwoordelijk is voor de organisatie en de
raad toeziet op het college.
Stemverklaring
PvdA stemt tegen omdat ze missen dat er hier
afwegingen over de volle breedte van de
begroting worden gemaakt.
SP vindt, met het oog op de aankomende
tekorten, de grote investering in de
Europaweg onverantwoord en zal daarom
tegen stemmen.
GroenLinks zal voor stemmen ondanks het
risico dat fietsvoorzieningen en fietsveiligheid
een sluitpost van de begroting gaat worden.

Stemming

Tegen: PvdA
en SP.
Voor: alle
andere
fracties.

Unaniem

Stemverklaring
Aangezien de SP tegen een plan is voor het
Slingeland Ziekenhuis en de Europaweg zal
de fractie tegen het MPO 2019 stemmen.

Tegen: SP
Voor: alle
andere fracties
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7.4. Begroting 2020 Regio
Achterhoek

8. Ingekomen brieven

Besluit
- de grondexploitatie ‘Kavels
Verheulsweide’ te openen.
- een krediet van € 1,48 mln. te
verlenen ten behoeve van
investeringen die reeds zijn
voorzien en deel uitmaken van de
totaal geraamde kosten binnen de
grondexploitaties en overige
ruimtelijke projecten.
2. Kennis te nemen van de stand van
zaken van de Herziene Woningbouw
Strategie (HWS).
3. Het besluit van het college van
burgemeester en wethouders om ten
aanzien van de grondexploitaties
geheimhouding op te leggen te
bekrachtigen op basis van artikel 25,
derde lid, van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid,
onderdeel b, van de Wet
openbaarheid van bestuur
(economische en financiële belangen
gemeente).
Geheimhouding betreft de bijlagen:
- Grondexploitaties (ter inzage, niet
bijgevoegd bij raadsvoorstel).
- Bijlage Herziene Woningbouw
Strategie.
Geen zienswijzen naar voren te brengen
bij het dagelijks bestuur van de Regio
Achterhoek over de Begroting 2020-2023
Regio Achterhoek.

Toezeggingen/bijzonderheden

1

Stemverklaring
De SP zal tegen stemmen aangezien in de
begroting onvoldoende duidelijk wordt
gemaakt wat het de inwoners van de
Achterhoek in 2020 oplevert.

Stemming

Tegen: SP
Voor: alle
andere fracties

Unaniem
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9.a. Nadere inlichtingen art 38
vragen PvdA over taaleis
Laborijn

9.b. Nadere inlichtingen art 38
vragen PvdA over
verkeerslichten
Bilderdijkstraat
10.a. Motie Zorgbuurthuis
10.b. Motie Klanten en
medewerkers Laborijn

Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Toezegging
Wethouder Huizinga zegt toe dat hij de
exacte cijfers schriftelijk beantwoordt
(hoeveel mensen hebben die taaleis moeten
uitvoeren, hoeveel mensen hadden bij nader
inzien de taaleis volgens de beleidsregels niet
hoeven doen en hoeveel geld is daarmee
gemoeid).
Daarnaast zal de wethouder in het bestuur
van Laborijn de vraag stellen of de vragen van
de PvdA over de taaleis meegenomen kunnen
worden in de reactie van Laborijn op het
rapport Berenschot.
De PvdA stelt aanvullende vragen naar
aanleiding van de beantwoording.

De SP en PvdA houden de motie aan tot na de
zomer.
Toezegging
De wethouder zegt toe dat hij voor 18 juli de
raad informeert over welke rol het dagelijks
en het algemeen bestuur van Laborijn de
afgelopen tijd heeft gehad in het proces van
het sturen op bejegening, hanteren van de
menselijke maat etc.
Stemverklaring
Ervan uitgaande dat de wethouder deze
dictumpunten al ten uitvoer brengt, is GBD
genoodzaakt deze motie te ondertekenen.
Dit doet de fractie om de politieke zwaarte
van de noodzaak van de dictumpunten te
benadrukken.

Stemming

Unaniem
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10.c. Motie verplaatsing
zaterdagmarkt

Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Vanwege het late tijdstip dienen de VVD,
PvdA en LBD de motie in de raad van 18 juli
2019 in.

Stemming

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 18 juli 2019,

griffier

voorzitter
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