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Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

De agenda is vastgesteld.    

2. (Gecorrigeerde) 
tweede bestuurlijke 
monitor 2022 

1. De (gecorrigeerde) tweede bestuurlijke monitor 
2022 vast te stellen, met daarin: 
a. de voordelige financiële consequenties van de 

meicirculaire van het Rijk over het 
Gemeentefonds ad € 1.517.000, zoals die in 
hoofdstuk 2 Autonome ontwikkelingen zijn 
weergegeven; 

b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen 
met nadelige financiële consequenties tot een 
bedrag van € 3.856.000. 

2. Het saldo van de kosten en inkomsten van de 
coronacrisis uit deze bestuurlijke monitor die voor 
rekening van de gemeente Doetinchem komen ad 
€ 749.000 ten laste te brengen van de 
coronareserve.  

3. Het resterende saldo van onder beslispunt 1a, 1b en 
2 genoemde mutaties uit de tweede bestuurlijke 
monitor 2022 ad - € 2.339.000, ten laste te brengen 
van de algemene reserve. 

4. De in hoofdstuk 3 weergegeven technische 
begrotingswijzigingen vast te stellen. 

5. De begroting 2022 overeenkomstig bovenstaande 
beslispunten te wijzigen en hiertoe de 24ste 
wijziging vast te stellen. 

 Aangenomen (unaniem) 

3. (Gecorrigeerde) 
begroting 2023 
gemeente 
Doetinchem 

 
 
 

1. De (gecorrigeerde) begroting 2023 vast te stellen, 
waarmee ook wordt besloten om: 
a. een voorbereidingskrediet ruimtelijke projecten 

beschikbaar te stellen van € 750.000; 
b. de kredieten, zoals benoemd in 5.9 en 5.10 van 

de begroting 2023, te verstrekken; 

Toezegging:  
Wethouder Moors zegt een onderzoek 
toe naar oplossingen voor het 
probleem van stijgende kosten voor 
verenigingen en maatschappelijke 
voorzieningen. Hij informeert de 

Amendement Verlengen proef 
eerste half uur gratis parkeren: 
aangenomen.  
Voor: CDA, PvdA, VVD, PvLM, GBD, 
D66, SP, LBD, CU-SGP en FvD  
Tegen: GroenLinks 

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

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/29-mei/19:30
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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie PvdA e.a. 
Duurzame 
binnenstaddistributie 
 
 
 
Motie VVD en LBD Extra 
hulp en aandacht voor 
mkb-ondernemers hoge 
energierekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. de bestemmingsreserve grote evenementen in 
te stellen; 

d. de bestemmingsreserve investeringsfonds in te 
stellen; 

e. de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling in 
te stellen. 

2. De doelen en functies van de bestemmingsreserves 
vast te stellen conform bijlage 1. 

3. In de begroting 2023 een incidenteel bedrag op te 
nemen van € 19.000,- om zo de proef gratis half 
uur parkeren in 2023 voort te kunnen zetten. 

4. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene 
reserve. 

 
 
Het college op te dragen binnenstaddistributie met 
emissievrije voertuig(en) op te nemen in de op te 
stellen mobiliteitsvisie. 
 
 
 
- Het college te verzoeken op de website van de 

gemeente Doetinchem bedrijven actief te 
informeren over financieringsmogelijkheden voor 
investeringen in hun bedrijfsvoering die leiden tot 
een structurele besparing op hun energiekosten 
(bijvoorbeeld subsidies, duurzaamheidsleningen, et 
cetera). 

- Daarnaast het college op te dragen te onderzoeken 
op welke wijze deze bedrijven op korte termijn 
kunnen worden ondersteund door de gemeente 
Doetinchem (bijvoorbeeld door leningen , 
garantstellingen bij overbruggingsfinancieringen 
enz.) en de raad daarover uiterlijk 1 januari 2023 
door middel van een raadsmededeling te 
informeren en daarin met een passend voorstel en 
een daaraan gekoppeld bedrag te komen ten laste 
van de algemene reserve. 

 
 

gemeenteraad in januari 2023 over de 
uitkomsten.   

Amendement Inkomensgrens van 
120% van het wettelijk sociaal 
minimum ophogen naar 130%: 
verworpen.  
Voor: SP en FvD 
Tegen: CDA, PvdA, VVD, PvLM, GBD, 
D66, GroenLinks, LBD, CU-SGP 
 
Geamendeerd voorstel: 
aangenomen 
Voor: CDA, PvdA, VVD, PvLM, GBD, 
D66, GroenLinks, LBD, CU-SGP 
Tegen: SP en FvD 
 
 
Motie Duurzame 
binnenstaddistributie: aangenomen  
Voor: CDA, PvdA, VVD, PvLM, GBD, 
D66, SP, GroenLinks, LBD, CU-SGP 
Tegen: FvD 
 
Motie Extra hulp en aandacht voor 
mkb ondernemers met hoge 
energierekening: aangenomen 
(unaniem) 
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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

Motie PvdA en FvD Meer 
jongeren naar de 
bibliotheek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie PvdA e.a. 
Voorzieningenkaart voor 
mensen met een laag 
inkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie CDA e.a. Snelle 
aanpak eenvoudige 
knelpunten fietsveiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college op te dragen: 
 met de bibliotheek in overleg te gaan hoe meer 

jongeren en studenten naar de bibliotheek te 
krijgen; 

 in dit overleg de bibliotheek te bewegen om in 
overleg te gaan met onze mbo’s, hbo en 
Achterhoek VO om ook hen te betrekken in ‘hoe’ 
meer jongeren naar de bibliotheek te krijgen. 

 bij de Voorjaarnota 2023 terug te komen bij de 
raad. 

 
Het college te verzoeken: 
- een goede voorzieningenkaart te ontwikkelen die 

mensen inzicht geeft in de voorzieningen die er in 
de gemeente Doetinchem zijn voor mensen met 
een lager inkomen; 

- elk jaar te onderzoeken of de voorzieningenkaart 
up to date is en deze zo nodig aan te passen; 

- zoveel mogelijk professionals op de hoogte 
brengen van de voorzieningen kaart en hen te 
verzoeken om deze ook daadwerkelijk te 
gebruiken voor onze inwoners, zodat onze 
inwoners zo goed mogelijk ondersteund worden 
om gebruik te maken van deze voorzieningen. 

 
Het college te verzoeken: 
- een uitsplitsing te maken van de geconstateerde 

knelpunten in de nota ‘’Door de ogen van een 
fietser’’ van de Fietsersbond en de ‘’inventarisatie 
fietsbereikbaarheid Doetinchem’’ van Keypoint 
Consultancy; 

- de uitsplitsing te baseren op ‘’kleine (financiële) 
impact’’ en ‘’grote (financiële) impact’’. 

- in 2023 met voorrang werk te maken van de hieruit 
naar voren gekomen aanpassingen met een kleine 
(financiële) impact die een redelijk tot groot effect 
hebben op de verkeersveiligheid van fietsers; 

- de raad te informeren over de opgeloste 
knelpunten; 

Motie Meer jongeren naar de 
bibliotheek: aangenomen (unaniem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie Voorzieningenkaart: 
aangenomen (unaniem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie Snelle aanpak eenvoudige 
knelpunten fietsveiligheid: 
aangenomen (unaniem) 
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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

 
 
 
 
Motie SP Geen afsluiting 
van gas en elektriciteit 
 
 
 
Motie SP 
Schoolzwemmen, 
zwemveiligheid en 
behoud zwembad 
Rozengaarde 

- voor de overgebleven grotere knelpunten, waar 
budget voor nodig is, terug te komen bij de raad 
met een voorstel. 

 

 
 
 
 
Motie Geen afsluiting van gas en 
elektriciteit: verworpen 
Voor: SP en FvD 
Tegen: alle andere fracties 
 
Motie Schoolzwemmen (…): 
verworpen 
Voor: SP en FvD 
Tegen: alle andere fracties 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 24 november 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


