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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Coalitieagenda 2018-
2022 

De coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen 
aan een duurzame toekomst’ vast te stellen. 

Amendement PvdA 
(overgenomen) om daling van de 
Achterhoekse beroepsbevolking 
tegen te gaan. 
 
Stemverklaringen 
PvdA: de fractie zal tegen de 
coalitieagenda stemmen en dat 
heeft te maken met het 
abstractie niveau van de agenda 
en niet met de uitgestoken hand 
die daar ook in valt te lezen. 
 
LBD: het coalitieakkoord is een 
agendaatje. Een agenda is niet 
inhoudelijk; in de regel kan een 
agenda te pas en te onpas, naar 
believen aangepast worden. De 
fractie vraagt zich af waar we 
hier over stemmen? Alleen over 
praatjes en zij kan dan ook niet 
anders dan tegen stemmen. De 
fractie wil eerst de inhoud weten 
maar vooral bijvoorbeeld, waar 
zij het over had, in hoeverre aan 

 
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
Voor: CDA, 
VVD, D66, GL, 
GBD, CU-SGP, 
PvLM 
 
Tegen: PvdA, 
SP, LBD 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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de inwoners van Wehl, Nieuw-
Wehl en Gaanderen, maar ook 
aan de mensen in armoede en 
met schuldenproblematiek, 
tegemoet wordt gekomen. Dus 
stemt de LBD tegen. 

3. Benoeming en 
installatie wethouders 

1. Het aantal wethouders te bepalen op zes met een 
totale tijdsbestedingsnorm van 525%, te verdelen over 
de wethouders zoals hierna beschreven. 

2. De volgende personen te benoemen tot wethouder 
met de aangegeven tijdsbestedingsnorm: 
a. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts-van Nobelen, CDA 

(100%) 
b. Dhr. L.T.M. (Rens) Steintjes, CDA (75%) 
c. Mevr. M. (Maureen) Sluiter MA, VVD (100%) 
d. Dhr. H.G. (Henk) Bulten, CU-SGP (75%) 
e. Dhr. E.J. (Jorik) Huizinga, D66 (100%) 
f. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld, GroenLinks (75%). 

3. Kennis te nemen van de concept-portefeuilleverdeling. 

 Mevr. 
Lambregts, 
voor: 
27 stemmen. 
Dhr. Steintjes, 
voor: 
26 stemmen. 
Mevr. Sluiter, 
voor: 
30 stemmen. 
Dhr. Huizinga,  
voor: 
29 stemmen; 
tegen: 1 stem. 
Dhr. Bulten, 
voor: 
28 stemmen; 
tegen: 1 stem. 
Dhr. Langeveld, 
voor: 
28 stemmen; 
tegen: 1 stem. 
Dhr. Kroon, 
voor: 1 stem. 
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Dhr. 
Boerwinkel, 
voor: 1 stem. 

4. Toelating en installatie 
vier nieuwe raadsleden 

De heren J. Berends, H. Dales, M.E. de Jong en 
J.G.A. Mullink toe te laten en te installeren als raadslid. 

  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 31 mei 2018, 
 
 
 
griffier                                       voorzitter 
 


