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Besluitenlijst gemeenteraad 24 november 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda is gewijzigd vastgesteld.  Aan de agenda wordt toegevoegd:  
 Installatie raadsopvolger GBD;  
 Motie VVD e.a. Energiebesparing 

gemeentelijke accommodaties;  
 Motie VVD en PvdA Verduurzamen 

koopwoningen;  
 Motie VVD Aan te leggen fietspad 

Zaagmolenpad-Nemahobrug;  
 Motie LBD Geel Bankje.  
 
Wethouder Steintjes beantwoordt de artikel 38-
vragen van de VVD over een pand aan de 
Beekseweg in Wehl.  
Naar aanleiding van het antwoord wenst de VVD 
geen nadere inlichtingen.  

 

2. Besluitenlijsten van de 
raadsvergaderingen van 
20 oktober en 10 november 
2022 

 De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.  

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de fiets-/ 
voetgangerstunnel bij de wijk De Hoop. 
Wethouder Steintjes zegt toe dat een verbetering 
van de voetgangerstunnel terugkomt in het 
mobiliteitsplan in 2023. 
 
De SP stelt vragen over het leerlingenvervoer. 
Naar aanleiding van de beantwoording door het 
college dient de fractie een motie in. De voorzitter 
concludeert dat deze na de andere agendapunten 
wordt behandeld.  

 

4. Bestemmingsplan ‘Hertelerweg 
3 – 2022’ 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen 
vast te stellen. 

Stemverklaringen:  
GroenLinks vindt dat het voorstel ondanks, of 
mede dankzij de historie van het onderwerp 

Aangenomen 
Voor: CDA, 
PvdA, VVD, 

 
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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2. Het bestemmingsplan 'Hertelerweg 3 - 2022' 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

juridisch verantwoord is. Het is niet aan de 
gemeenteraad om dit in twijfel te trekken. 
Desondanks is de fractie van mening dat het 
verlenen van een vergunning niet wenselijk is voor 
de omgeving, de flora of de fauna. Dus met alle 
respect voor de bedrijfseigenaar zal GroenLinks 
tegen het voorstel stemmen. 
 
GBD vertrouwt erop dat de ambtelijke organisatie 
en het college goed werk verrichten en daarom 
kan de fractie voor stemmen.  

GBD, D66, LBD, 
CU-SGP 
Tegen: PvLM, 
SP, GL en FvD 
 

5.1. Onderwijsachterstandenbeleid 
2023-2026 ‘Een kansrijke start 
voor alle kinderen’ 

1. Het Onderwijsachterstandenbeleid gemeente 
Doetinchem 2023-2026 ‘Een kansrijke start voor 
alle kinderen’ vast te stellen. 

2. Dit beleid te financieren vanuit het rijksbudget 
voor het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) in de 
periode 2023 t/m 2026. 

Stemverklaring:  
De PvdA stemt natuurlijk voor dit beleid waarin 
helder en duidelijk beschreven staat wat wij gaan 
doen voor jonge kinderen. De fractie mist een 
aantal facetten die van invloed zijn op de 
ontwikkeling van kinderen en andere 
aandachtspunten. Maar de fractie begrijpt dat ook 
hiervoor voldoende aandacht zal zijn.  

Aangenomen 
(unaniem) 

5.2. Vijfde wijziging Algemene 
plaatselijke verordening 
gemeente Doetinchem 2016 

1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Doetinchem 2016, vijfde wijziging, vast te stellen 
zoals weergegeven in de wijzigingslijst (zie 
bijlage 1).  

2. De toelichting bij de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Doetinchem 2016 te 
wijzigingen conform de aanpassingen in de 
gewijzigde toelichting (zie bijlage 2).  

3. De Technische wijzigingen Omgevingswet (zie 
bijlage 3) door te voeren in de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 
2016 bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

4. Dit besluit in werking te laten treden op de dag 
na bekendmaking. 

 Aangenomen 
(unaniem) 

5.3. Bestemmingsplan 'Mussenhorst-
weg 2 - 2022' 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Mussenhorstweg 2 
- 2022' vast te stellen als definitief 
bestemmingsplan, onder de voorwaarden dat: 
a. er geen zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan worden ingediend; 

 Aangenomen 
(unaniem) 
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b. er na afloop van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn 
om het plan te wijzigen. 

2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 
22 december 2022. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

5.4. Grondexploitatie 
herontwikkeling locatie 
Augustinusschool Gaanderen 

1. De grondexploitatie Augustinuslocatie vast te 
stellen. 

2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen van € 400.000. Dekking uit 
de grondexploitatie Augustinuslocatie. Hiertoe de 
25ste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

3. Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitatie geheimhouding op te leggen, te 
bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid, van 
de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, 
tweede lid, onderdeel b, van de Wet open 
overheid (economische en financiële belangen 
gemeente). 

 Aangenomen 
(unaniem) 

5.5. Grondexploitatie Wehl - 
Fokkenkamp 

1. De grondexploitatie Wehl-Fokkenkamp vast te 
stellen. 

2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen van € 828.000,- . Dekking uit 
de grondexploitatie Wehl Fokkenkamp. Hiertoe de 
26ste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

3. Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitatie geheimhouding op te leggen, te 
bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid, van 
de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, 
tweede lid, onderdeel b, van de Wet open 
overheid (economische en financiële belangen 
gemeente). 

 Aangenomen 
(unaniem) 

5.6. Bestemmingsplan ‘Acacialaan 
achter nrs 73 en 99 - 2022’ 

1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Acacialaan achter nrs 73 en 

99 - 2022’ ongewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Stemverklaring:  
De PvdA zal voor stemmen en de fractie bedankt 
de wethouder voor de toezegging en het contact 
opnemen met de bewoners van het Vijverberghuis. 
 

Aangenomen 
(unaniem) 
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5.7. Bestemmingsplan 'Bleeksestraat 
8 en 10 - 2022' 

 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Bleeksestraat 8 en 
10 - 2022' vast te stellen als definitief 
bestemmingsplan, onder voorwaarden dat:  
a. er geen zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan worden ingediend; 
b. er na afloop van de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn 
om het plan te wijzigen. 

2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 
22 december 2022. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Aangenomen 
(unaniem) 

6. Ingekomen brieven   Aangenomen 
(unaniem) 

7. Motie Energiebesparing 
gemeentelijk vastgoed 

Draagt het college op: 
 in 2023 als doelstelling minimaal 10% kuub gas 

en 10% KWh op de elektra te verminderen ten 
opzichte van het vorige jaar; 

 alle nodige besparingsmiddelen in te zetten om 
dit resultaat te behalen; 

 de gemeenteraad over een halfjaar te informeren 
over stand van zaken en de gerealiseerde 
resultaten. 

Stemverklaringen:  
D66 juicht besparingen van harte toe en na het 
antwoord van de wethouder ziet de fractie deze 
aangepaste motie als een mooi opstapje naar de 
wettelijk 15% besparing en zullen voor stemmen.  
 
GroenLinks is tevreden dat energiebesparing 
aandacht krijgt over coalitielijnen heen en over 
politieke lijnen heen, dus de fractie zal zeker voor 
stemmen. 

Aangenomen 
(unaniem) 

8. Motie Verduurzamen 
koopwoningen 

Draagt het college op te komen tot betere en 
duidelijkere communicatie voor woningeigenaren 
over subsidiemogelijkheden voor energiebesparing 
van hun woning, onder andere door: 
 in 2023 éénmaal per maand hierover te 

publiceren in de gemeentelijke krant en op de 
website van de gemeente; 

 daarbij door te verwijzen naar het energieloket 
van Agem Energieloket. 

 Aangenomen 
(unaniem) 

9. Motie Aan te leggen fietspad 
Zaagmolenpad-Nemahobrug 

 Wethouder Steintjes zegt toe dat hij aandacht zal 
geven aan maatregelen tegen het gebruik van het 
olifantenpaadje dat ter plekke is ontstaan.  
 
De VVD verklaart dat zij de motie aanhoudt.  

 

10. Motie Geel bankje Verzoekt het college: 
- uiterlijk in het voorjaar een geel bankje te 

plaatsen in het Mark Tennantplantsoen; 

De PvdA dient ook een motie in, motie 
Regenboogbankje. De fractie trekt deze later weer 
in.  

Aangenomen 
(unaniem) 
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- dit gele bankje van de benodigde uitleg te 
voorzien die voor iedereen toegankelijk is. 

 

Stemverklaring:  
D66 vindt het een prachtig initiatief en gelukkig is 
de heer Pontier ook overtuigd dat op het gele 
bankje iedereen welkom is. D66 zal een keer in de 
maand op het bankje gaan zitten en de fractie 
hoopt dat er mooie gesprekken uitkomen.  
Tot slot: de fractie heeft het gele bankje in 
Doesburg gezien en hoopt dat er in Doetinchem 
een mooier exemplaar komt.  

11. Motie Eerlijke betaling 
chauffeurs ZOOV en TCR 

 Stemverklaringen:  
PvdA hoort de heer Knipping en zijn opkomen 
voor de chauffeurs. Dit waardeert de fractie. Toch 
kan zij deze motie niet steunen omdat deze niet 
helpend is voor de desbetreffende chauffeurs om 
wie het gaat.  
De VVD gaat ervan uit dat als een rechtbank het 
slechte werkgeverschap bevestigt, dat de 
gemeente daar een stap in zet. De fractie zal 
daarom deze motie niet steunen.  
PvLM sluit zich aan bij de PvdA. De fractie vindt 
het fijn dat de heer Knipping toch met dit 
onderwerp is gekomen omdat het wel aan de orde 
is. Maar gezien de hardheid die hier in staat gaat 
de fractie hier ook niet in mee.  

Verworpen 
Voor: SP 
Tegen: de 
overige fracties 

12. Installatie raadsopvolger GBD 
(Marieke Menkhorst) 

 De installatie heeft plaatsgevonden  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 22 december 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


