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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De raad stelt de agenda gewijzigd vast.  Aan de agenda worden toegevoegd de 
punten: 
8. Beantwoording artikel-38 vragen van LBD 
over bejegening van inwoners door Laborijn 
9. Beantwoording artikel-38 vragen van LBD 
over uitvoering motie dansschool Berentsen 
Gaanderen.  

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering  
28 maart 2019 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd 
vast.  

  

3. Vragenhalfuur  - SP stelt vragen over het aantal dakloze 
jongeren in Doetinchem 

- LBD stelt vragen over bejegening van 
cliënten door Laborijn n.a.v. recente 
artikelen in de krant 

- SP stelt vragen over sluiting van 
coffeeshop Diamond 

 

4. Benoeming lid Euregio Rijn-
Waal en lid werkgevers- 
commissie 

1. Raadslid F.J.O. Boerman aan te wijzen 
als lid voor de Euregioraad van de 
Euregio Rijn-Waal. 

2. Raadslid H. Dales aan te wijzen als lid 
van de werkgeverscommissie griffie. 

 Unaniem 

5. Krediet kunstgrasvelden 
Sportpark De Bezelhorst 

Een krediet van € 1.047.780 beschikbaar te 
stellen voor de renovatie van het bestaande 
kunstgrasveld en de aanleg van een nieuw 
kunstgrasveld op het Sportpark De Bezel-

  Unaniem  

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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horst en hiertoe de 36e begrotingswijziging 
2019 vast te stellen 

6.1. Krediet aanleg 
waterhockeyveld Sportpark 
De Bezelhorst 

Een krediet van € 595.000 beschikbaar te 
stellen voor de aanleg van een 
waterhockeyveld op het sportpark Zuid en 
hiertoe de 37ste begrotingswijziging 2019 
vast te stellen. 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 

6.2. Grondexploitatie 2019 A18 
Bedrijvenpark 

1. De gewijzigde grondexploitatie A18 
Bedrijvenpark vast te stellen; 

2. Een voorziening te treffen ter hoogte 
van het tekort op de grondexploitatie 
A18 Bedrijvenpark van € 3,8 mln.  
De huidige voorzieningen ter hoogte 
van totaal € 6,4 mln. laten vrijvallen. 

3. Een krediet van € 13,7 mln. beschikbaar 
te stellen, dekking uit grondexploitatie 
A18 Bedrijvenpark. 

4. 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 10, tweede lid, 
onderdeel b, van de Wet openbaarheid 
van bestuur (economische en financiële 
belangen gemeente). 

5. Hiertoe de 38ste begrotingswijziging 
2019 vast te stellen. 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 
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6.3. Krediet en dekking 
financiële lasten 
huisvestigingsprogramma 
onderwijs 2019 

1. Ten behoeve van het uitvoeren van 
reguliere wettelijke taken van het 
huisvestingsprogramma onderwijs 2019 
een krediet beschikbaar te stellen van 
€ 325.359 en de jaarlijkse lasten hiervan 
ad € 17.026,- ten laste brengen van de 
reserve huisvesting onderwijs. 

2. Hiertoe de 39ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2019 vast te stellen. 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 

6.4. Concept veiligheids-strategie 
en ontwerp 
meerjarenbeleidsplan politie 
Oost Nederland 2019-2022 

1. In te stemmen met de concept 
veiligheidsstrategie en het ontwerp 
meerjarenbeleidsplan politie Oost-
Nederland en de daarin aangegeven 
prioriteiten: 
1. kwetsbare personen; 
2. ondermijning; 
3. cybercrime; 
4. informatiegestuurd werken. 

2. Als zienswijze in te dienen dat de raad 
van Doetinchem kan instemmen met het 
meerjarenbeleidsplan politie. 

3. De eenheidsleiding van politie Oost-
Nederland hiervan in kennis te stellen. 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 

6.5. Beleidskader statushouders 
gemeente Doetinchem 2019-
2022 

De nota “Beleidskader statushouders 
gemeente Doetinchem 2019-2022” vast te 
stellen en daarmee de volgende punten als 
kader te markeren: 
1. De statushouder staat centraal 
2. Er vindt vroegtijdig een brede intake 

plaats  

Stemverklaring:  
GroenLinks vindt het heel positief dat de 
wethouder de nieuwe wet niet afwacht maar 
alvast anticipeert op deze wet. Door de regie 
en verantwoordelijkheid op zich te nemen 
om statushouders steun te bieden waardoor 
ze goed mogelijk een volwaardige plek 

Akkoord 
bij 
hamerslag 
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3. Elke statushouder heeft een persoonlijk 
Plan Integratie en Participatie  

4. Eén statushouder, één plan en één 
aanspreekpunt 

5. De materiële basisbehoeften worden 
adequaat geregeld 

6. Wij beschermen en bevorderen de 
gezondheid van statushouders 

7. Wij stimuleren het leren van de 
Nederlandse taal op het juiste niveau 

8. Opleiding, kennis en vaardigheden 
worden optimaal benut 

9. Wij faciliteren en stimuleren de 
(door)ontwikkeling van een sociaal 
netwerk 

10. Wij ondersteunen de statushouder bij 
het vinden van passend betaald werk 

11. Wij investeren in cultuursensitief 
werken. 

kunnen verwerven in onze gemeenschap. Het 
is inmiddels wel duidelijk dat je niet alles aan 
de markt kunt overlaten. Het was overigens 
hartverwarmend dat om zoveel betrokken 
vrijwilligers te zien tijdens de vorige raad 
toen dit onderwerp besproken werd. De 
fractie denkt dat hiermee Doetinchem zich 
van zijn mooiste kant heeft laten zien. 
GroenLinks wenst de wethouder, de 
ambtenaren en alle betrokkenen veel succes 
en blijft graag op de hoogte van de 
voortgang.  

6.6. Definitief beleidskader 
Duurzame 
energieopwekking in 
Doetinchem 

Het beleidskader “Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem” met de 
uitgangspunten:  
a. alle bronnen van duurzame 

energieopwekking zijn nodig; 
b. initiatieven voor grootschalige duurzame 

energieopwekking worden samen met de 
omgeving en belanghebbenden 
vormgegeven; 

c. initiatieven voor grootschalige duurzame 
energieopwekking worden 
landschappelijk ingepast; 
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vast te stellen zodat inwoners, 
initiatiefnemers en belanghebbenden een 
concreet handelingsperspectief hebben bij 
ontwikkeling van duurzame 
energieopwekkingsprojecten. 

7. Ingekomen stukken  De raad ontvangt de antwoorden van het 
college op de brieven 2 en 7 ter inzage. 
Raadsmededeling 2019-45 beschouwt de 
raad als de reactie van het college op brief 1. 

 

8. Beantwoording artikel 38-
vragen LBD over bejegening 
van inwoners door Laborijn 

Niet van toepassing.   

9. Beantwoording artikel 38-
vragen LBD over uitvoering 
motie dansschool Berentsen 

Niet van toepassing.   

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 29 mei 2019, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


