Besluitenlijst gemeenteraad 20 oktober 2022
Raad voltallig: nee, zie bijlage
Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda
2. Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
29 september 2022
3. Vragenhalfuur

Besluit

4.

1. De Verordening bekostiging
leerlingenvervoer gemeente
Doetinchem 2023 vast te
stellen.
2. De Verordening
leerlingenvervoer gemeente
Doetinchem 2014 in te
trekken.
1. De Nota van zienswijzen en
Nota van wijzigingen vast te
stellen.
2. Het bestemmingsplan
'Wijnbergen De Kwekerij 2022' gewijzigd vast te
stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te
stellen.

Verordening bekostiging
leerlingenvervoer

5.1. Bestemmingsplan
'Wijnbergen De Kwekerij
- 2022'

1

Toezeggingen/bijzonderheden1

Stemming

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
De PvdA stelt vragen over de afsluiting van de Keppelseweg.
De PvdA stelt vragen over vuurwerk.

Stemverklaringen:
Het CDA is enthousiast over de voorliggende plannen die een
uitstekende invulling geven aan groei en kwaliteit. Niet alleen worden
er veel verschillende woningen gerealiseerd waarmee invulling
gegeven wordt aan de actuele woningbehoefte. De fractie ziet ook dat
er gebouwd wordt met oog op de toekomst. Duurzaam, circulair en
natuur inclusief.
GBD zal voor het raadsvoorstel stemmen maar vraagt extra aandacht
in het vervolgtraject om verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve
van de ontsluiting aan de noordzijde.
De VVD is blij dat er weer een bestemmingsplan en een
beeldkwaliteitsplan voor een woningbouwlocatie voorligt. Ze is
voorstander om bestemmingsplannen flexibeler te maken om mee te
kunnen bewegen met eventuele wijzigingen van omstandigheden van
de markt.
De PvdA zal zeker voor stemmen op dit plan. Gehoord de insprekers
hoopt de fractie wel dat de verkeerssituatie aan de Torontostraat in
de gaten wordt gehouden.
D66 complimenteert het college met dit vooruitstrevende duurzame

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

Aangenomen
(unaniem)

Aangenomen
(unaniem)
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Besluit

5.2. Beeldkwaliteitsplan
Wijnbergen De Kwekerij

Het beeldkwaliteitsplan
Wijnbergen De Kwekerij vast te
stellen.
1. Geen zienswijze in te dienen
op de derde
begrotingswijziging GGD
Noord- en Oost-Gelderland
(NOG) 2023.
2. Het dagelijks bestuur van de
GGD NOG te informeren over
deze reactie.

5.3. Derde
begrotingswijziging GGD
Noord- en OostGelderland 2023

6.

Ingekomen brieven

Toezeggingen/bijzonderheden
plan. De fractie hoopt dat deze wijk er over zovele jaren net zo groen
bij ligt als in de plannen.
CU-SGP stemt graag in met dit bestemmingsplan. Ze zijn blij met de
gemaakte keuzes op het gebied van duurzaamheid en de ruimte die
er is voor natuur en nieuwe soorten woonvormen.
LBD is blij dat er weer een mooie wijk in Doetinchem wordt gebouwd
met de mogelijkheid voor tiny houses.

Stemming

Aangenomen
(unaniem)
Aangenomen
(unaniem)

PvLM wil over weten hoe het kan dat het Gasthuisfonds de helft
minder te besteden heeft voor financiële hulp (brief 1.1.).
De burgemeester zegt toe dat het college de raad schriftelijk
informeert.

Aangenomen
(unaniem)

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 24 november 2022,

griffier

voorzitter
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