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Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

2.

1

Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
27 juni 2019

Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden 1
De agenda wordt als volgt aangepast:
- Agendapunt 8.1 (Definitieve verklaring
van geen bedenkingen
Broekhuizerstraat 2 Wehl (KemperKip))
wordt een bespreekstuk.
Aan de agenda worden de volgende moties
vreemd aan de agenda toegevoegd:
- Stadswandeling Doetinchem
- Parkeerplaats Zwangere vrouwen (en
Gezinsplaatsen)
- Virtuele beklimming Catharina
kerktoren
- Meer Duitsers naar Doetinchem? Ja
natürlich!!!!
- Achterhoeks voor de allerkleinsten/
Achterhooks veur de allerkleinsten

Stemming

Ordevoorstel om de moties vreemd aan de
agenda vanuit de Ideeënmarkt vooraan op
de agenda te plaatsen (PvdA) (verworpen)

Ordevoorstel:
Voor: PvdA,
D66, GBD, PvLM
Tegen: de
overige fracties

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
1
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3.

Vragenhalfuur



PvdA stelt vragen over huisvesting obs
Hogenkamp
Toezegging:
De wethouder informeert de raad in het
najaar over de stand van zaken van
huisvesting in obs Overstegen.


LBD stelt vragen over de fietsoversteek
ter hoogte van de groene poort/C&A



LBD stelt vragen over bestemming
Domuspand
Toezegging:
De burgemeester informeert de raad over
invulling Domuspand, tegelijk met de
evaluatie van de Domus in december.
4.

5.

Ontslag gemeentelijk
Ombudsman en
benoeming
plaatsvervangend
gemeentelijk
Ombudsman
Gewijzigde begroting
2019 GR Laborijn

1. Ontslag te verlenen aan de heer
A.A.M. Lamers met ingang van 18 juli 2019.
2. De behandeling van de verzoekschriften op te
dragen aan mevrouw A. H

Via de Doetinchemse vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur van Laborijn een zienswijze in
te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019 van
Laborijn.
a. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om
inhoudelijke ontwikkelingen en kostenstijgingen eerder te signaleren en rapporteren
aan deelnemende gemeenten.

Voor: 29
Tegen: 0
(Schriftelijke
stemming)

Toezegging:
De portefeuillehouder informeert de raad
over de stand van zaken van het
verbeterplan Laborijn via
kwartaalrapportages.
Motie Vernieuwingen Laborijn (PvdA)
(verworpen)

Voorstel:
Unaniem

Motie:
2
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6.

Oplossing
gevelproblematiek
Amphion

b. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om
in te zetten op het verbeteren van het resultaat
om meerkosten voor de gemeente Doetinchem
in 2019 te reduceren.
c. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om
in meerjarenperspectief de meerkosten voor de
gemeente Doetinchem niet hoger te laten zijn
dan volgens de oorspronkelijke
meerjarenbegroting 2019 van Laborijn het
geval was en deze opdracht te verwerken in de
meerjarenbegroting 2020-2023 van Laborijn
1. Kennis te nemen van de brief van de directeur
van Amphion d.d. 3 april 2019 inzake de
financiering gevelproblematiek,
vervangingsinvesteringen en innovatiegelden
en de bij deze brief behorende rapportage van
de accountant van Amphion.
2. De door het college van burgemeester en
wethouders ten aanzien van de documenten
genoemd in het eerste beslispunt opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25,
tweede lid, van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid,
onderdeel g, van de Wet openbaarheid van
bestuur te bekrachtigen op grond van artikel
25, derde lid, van de Gemeentewet.
3. Een investeringsbijdrage te verstrekken aan
NV Cultureel Centrum Amphion voor het
herstel van de gevel van de schouwburg ten
bedrage van € 2.300.000,- omdat:

Voor: PvdA, SP,
GBD, LBD, PvLM
Tegen: CDA,
VVD, D66,
GroenLinks, CUSGP

Voorstel:
Tegen: SP
Voor: alle
overige fracties
Motie Oplossing gevelproblematiek
Amphion (SP, LBD) (verworpen)

Motie:
Voor: SP en LBD
Tegen: alle
overige fracties
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a. er sprake is van een investering door een
derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke
taak;
c. Amphion zich heeft verplicht tot
daadwerkelijk investeren, op een wijze
zoals is overeengekomen;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd,
indien Amphion in gebreke blijft of de
gemeente anders recht kan doen gelden op
de activa die samenhangen met de
investering.
4. Hiertoe de 49ste wijziging van de
gemeentebegroting 2019 vast te stellen.
Ordevoorstel

7.

Kadernota 2020

Ordevoorstel om de moties vreemd aan de
agenda vanuit de Ideeënmarkt nu te
behandelen (PvdA) (verworpen)
De Kadernota 2020 en de notitie ‘gevolgen
meicirculaire gemeentefonds 2019 voor de
kadernota 2020’ voor kennisgeving aan te nemen.

Amendement Kadernota (CDA e.a.)
(aangenomen)

Voor: PvdA,
D66, GBD, PvLM
Tegen: de
overige fracties
Amendement:
Unaniem
Geamendeerd
voorstel:
Unaniem

De raad vraagt het Rijk:
- om tijdelijk meer geld beschikbaar te stellen
voor gemeenten om de transformatie
succesvol te kunnen afronden en daarbij geen

Motie Tekorten Sociaal Domein (SP e.a.)

Motie:
Unaniem
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criterium te stellen dat het moet gaan om een
meerjarig tekort;
De raad draagt de Griffie op:
- een afschrift van deze motie te sturen aan de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
- een afschrift van deze motie te sturen aan de
fracties van de Tweede Kamer der Staten
Generaal;
- deze motie te delen met de gemeenteraden in
de regio Achterhoek en de regio centraal
Gelderland met de vraag om een gelijkluidend
verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee
een sterk signaal af te geven vanuit de regio.
8.1. Definitieve verklaring
van geen bedenkingen
Broekhuizerstraat 2
Wehl (KemperKip)

8.2. Oprichting Stichting
Binnenstadbedrijf
Doetinchem

1. De Nota van zienswijze vast te stellen
overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit.
2. De definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in
artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), voor de
omgevingsvergunning met afwijking van het
bestemmingsplan voor de realisatie van een
biologisch vleeskuikenhouderij aan de
Broekhuizerstraat 2 in Wehl.
Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen ten aanzien van het
voorgenomen besluit over het oprichten van het
Binnenstadbedrijf Doetinchem.

Stemverklaring SP
Er wordt in het stuk gevraagd om een
verklaring van geen bedenkingen. Wij
hebben als SP wel degelijk onze
bedenkingen bij dit stuk. Daarom zullen wij
tegen stemmen.

Tegen: SP,
GroenLinks,
GBD, LBD
Voor: alle
overige fracties

Stemverklaring SP
Als SP steunen we de ondernemers in de
binnenstad. We zullen kritisch controleren

Akkoord bij
hamerslag
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dat de kosten binnen het binnenstadbudget
blijven.
8.3. Visie op dienstverlening

8.4. Verordening
rechtspositie raads- en
commissieleden
Doetinchem 2019
9. Ingekomen brieven

1. De visie op dienstverlening en interactie vast te
stellen, waarin het handelen vanuit het
perspectief van onze inwoners centraal staat.
Daarbij de principes van hostmanship te volgen
en voor dienstverlening de volgende
uitgangspunten te hanteren:
a. Wij zijn goed bereikbaar via alle kanalen
b. Wij communiceren helder
c. Wij praten met één mond
d. Wij helpen onze inwoners efficiënt
e. Wij houden ons aan afspraken
f. Wij hanteren geen overbodige regels
g. Wij nemen klachten serieus
h. Wij hebben actief overleg met onze
inwoners en partners in de samenleving
2. Kennis te nemen van de speerpunten binnen de
aandachtsgebieden Burgers en Bedrijven beter
bedienen, Buurten beter bedienen,
Belanghebbenden beter bedienen en Bestuur
en organisatie helpen (elkaar) beter te
bedienen.
3. Kennis te nemen van de wijze van monitoring
en de werkwijze na twee jaar te evalueren.
De Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Doetinchem 2019 vast
te stellen.

Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag

Unaniem
6
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10. Motie VVD e.a. over
pilot verplaatsing
zaterdagmarkt

11. Motie PvdA e.a. over
stadswandeling

De raad draagt het college op:
1. in gesprek te gaan met de ondernemers van
het centrummanagement Doetinchem
(Binnenstadbedrijf) alsmede met de
marktcommissie om met hen de
mogelijkheden te onderzoeken voor de
haalbaarheid van het verplaatsen van de
zaterdagmarkt naar het Simonsplein en bij dit
haalbaarheidsonderzoek in ieder geval ook
aandacht te besteden hoe om te gaan met de
evenementen die nu ook al regelmatig op het
Simonsplein plaatsvinden (zoals de ijsbaan, de
waterfontein, enz.);
2. de raad vóór 1 december 2019 te informeren
over de resultaten van dit
haalbaarheidsonderzoek en de raad een
voorstel te doen over een pilot verplaatsing
zaterdagmarkt naar het Simonsplein.
De raad draagt het college op:
 maximaal medewerking te verlenen aan de
totstandkoming van dit initiatief door het
open stellen van de kerktoren, het verlenen
van vergunningen voor opnames en alles wat
verder nodig en in redelijkheid mogelijk is;
 samen met de initiatiefnemers een plan te
maken incl. financiële onderbouwing (waarbij
eventuele dekking gevonden kan worden in
het budget binnenstadontwikkeling).

Tegen: SP
Voor: alle
overige fracties

Unaniem
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12. Motie GBD e.a. over
parkeerplaatsen voor
zwangere vrouwen

13. Motie PvdA e.a. over
Catharinatoren

14. Motie VVD over Meer
Duitsers naar
Doetinchem

De raad draagt het college op:
- om meerdere parkeerplaatsen voor zwangere
vrouwen te realiseren op diverse plaatsen in
Gemeente Doetinchem en ook te kijken
hoeveel gezinsparkeerplaatsen nodig zijn en
dit meteen mee te nemen;
- hierbij ook te kijken naar parkeerplaatsen in
parkeergarages;
- dit te realiseren voor 1 november 2019;
- in overleg met het Binnenstadbedrijf te kijken
naar de financiering;
- één jaar na realisering te evalueren op
bevindingen en behoefte van de gerealiseerde
parkeerplaatsen en deze evaluatie te delen
met de raad.
De raad draagt het college op:
 maximaal medewerking te verlenen aan de
totstandkoming van dit initiatief door het
open stellen van de kerktoren, het verlenen
van vergunningen voor opnames en alles wat
verder nodig en in redelijkheid mogelijk is;
 samen met de initiatiefnemers een plan te
maken incl. financiële onderbouwing (waarbij
eventuele dekking gevonden kan worden in
het budget binnenstadontwikkeling).
De raad verzoekt het college:
- in gesprek te gaan met de ondernemers van
het centrummanagement Doetinchem
(Binnenstadbedrijf) en de ondernemers van de
Waterstraat om voor 1 oktober 2019 een

Stemverklaring PvLM
Ik heb het niet zo direct met zwangere
vrouwen maar wat mij wel heel bekend
herkenbaar voorkomt dat zijn dus de
gezinnen met kinderwagens en daarom zal
ik voorstemmen. Het nut voor zwangere
vrouwen zie ik niet in.

Tegen: CU-SGP
Voor: alle
overige fracties

Stemverklaring SP
Wij stemmen voor deze motie omdat het
waarschijnlijk uit het bestaande budget van
de binnenstad komt en niet om extra geld
wordt gevraagd.

Unaniem

Voor: PvdA,
VVD, D66, GBD,
LBD, PvLM
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15. Motie CDA e.a. over
Achterhoeks voor de
allerkleinsten

gezamenlijk actieplan te formuleren en de
suggesties van de ondernemers van de
Waterstraat daarin mee te nemen.
De raad verzoekt het college:
- om het prentenboek ‘Welkom in Doetinchem’
met behulp van de vertaalservice van ECAL te
laten vertalen in het Achterhoeks;
- om bij herdruk van het boek de nieuwe
vertaalde versie te gebruiken naast het
huidige boek en dat ieder pasgeboren kind
dat ingeschreven wordt op het stadhuis één
van beide prentenboeken cadeau krijgt.

Tegen: CDA, SP,
GroenLinks, CUSGP
Unaniem

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van

griffier

voorzitter
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