
Besluitenlijst gemeenteraad 28 maart 2019

Raad voltallig: ja, zie bijlage

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemmin
g

1. Opening en 
vaststelling agenda

De raad stelt de agenda gewijzigd 
vast. 

Aan de agenda worden toegevoegd de punten: 
8. Motie CDA en anderen over betrokkenheid 

raad bij besluitvorming financiële 
problematiek VNOG

9. Motie D66 en GroenLinks over ontmoedigen 
oplaten ballonnen

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
28 februari 2019

De raad stelt de besluitenlijst 
ongewijzigd vast.

3. Toelating en 
installatie van een 
raadslid 
F.J.O. Boerman

De toelating en installatie hebben 
plaatsgevonden.

4. Vragenhalfuur - PvdA   stelt vragen over een speeltuintje bij 
de Bezelhorst

- De   SP en GBD stellen vragen over het 
fietspad aan de Terborgseweg.

5. Koersdocument 
Omgevingswet

1. Het Koersdocument implementatie 
Omgevingswet vast te stellen als 
onderlegger voor het Ontwerpend 
Onderzoek in fase 3.

2. De hoofdstukken 1 (Ambitie) en 3 
(Inhoud) uit het Koersdocument 

Unaniem

1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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implementatie Omgevingswet vast 
te stellen als kader voor al het nog 
nieuw op te stellen beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke 
leefomgeving.

3. Kennis te nemen van de 
bestuursopdracht Implementatie 
Omgevingswet.

6.1. Aanpassing gebouw 
kinderboerderij 
Kokiezier

1. Het gebouw van kinderboerderij 
Kokiezier aan te passen en 
hiervoor een krediet van € 95.000,- 
beschikbaar te stellen.

2. De structurele lasten € 12.250 te 
dekken uit de reserve 
vastgoedfonds.

3. Op basis van de Mededingingswet 
artikel 25, h, vijfde en zesde lid, de 
activiteiten van kinderboerderij 
Kokiezier van algemeen belang te 
verklaren en om die reden geen 
huur in rekening te brengen.

4. Hiertoe de 32ste wijziging door te 
voeren in de begroting 2019.

Stemverklaring
PvdA wil van de gelegenheid gebruikmaken om 
de kinderboerderij te feliciteren en ook dank 
zeggen aan het college voor het goed 
oppakken van de motie. Blij dat het allemaal 
goed is aangepakt en opgelost. 
GroenLinks vindt het verduurzamen van 
gebouwen erg belangrijk. De fractie is dan ook 
blij om te zien dat Kokiezier uit zichzelf 
aandacht heeft voor duurzaamheid door geen 
gebruik te maken van gas en energie op te 
wekken met de zonnepanelen. 

Akkoord bij 
hamerslag

6.2. Aanvraag 
suppletiekosten 
opsporing niet 
gesprongen 
explosieven

Een aanvraag in te dienen bij het 
ministerie van binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties voor suppletie in de 
gemaakte kosten voor de opsporing 
van niet gesprongen explosieven.

Akkoord bij 
hamerslag

6.3. Algemene 
Verordening 

1. De Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren 

Akkoord bij 
hamerslag
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Ondergrondse 
Infrastructuren

UNOG - gemeente Doetinchem 
2019 (AVOI 2019) inclusief 
toelichting vast te stellen.

2. De AVOI 2019 bekend te maken 
door plaatsing in het digitale 
Gemeenteblad.

6.4. Overname aandelen 
AGEM Gemeentelijke 
Energie BV

Geen wensen en bedenkingen naar 
voren te brengen wat betreft de 
overname van de aandelen in de 
AGEM Gemeentelijke Energie BV van 
de Coöperatie AGEM naar de 
gemeente.

Akkoord bij 
hamerslag

7. Ingekomen brieven De raad ontvangt de antwoorden van het 
college op de brieven 1 en 2 ter inzage.

8. Motie CDA en anderen 
over betrokkenheid 
raad bij 
besluitvorming 
financiën VNOG 

De raad vraagt de vertegenwoordiger 
in het AB van de VNOG voor te stellen: 
- Meerdere scenario’s voor 

verbetering van de financiële 
situatie uit te werken voor 2020 
inclusief een 0-lijn. 

- In te zetten op het drukken van het 
tekort door bezuinigingen voor het 
lopende jaar. 

- De raad voor de zomer en na de 
zomer proactief te betrekken i.v.m. 
besluitvorming inzake de 
voorjaarsnota en begroting 2020. 

De motie is aangenomen.

Toezegging: de griffie verspreidt de motie 
onder de betrokken gemeenteraden.

Unaniem

9. Motie D66 en 
GroenLinks over 

De raad verzoekt het college om: 
- Geen ballonnen meer op te laten 

De motie is aangenomen. Tegen:
raadslid 
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ontmoedigen 
ballonoplatingen

bij evenementen die door de 
gemeente worden georganiseerd. 

- Een actief ontmoedigingsbeleid in 
te voeren. 

- Hierover actief te communiceren 
met bewoners, scholen, 
organisaties en bedrijven en 
daarmee het gebruik van 
milieuvriendelijker alternatieven te 
bevorderen. 

Koçyiğit 
(PvdA)

Voor:
alle 
overige 
raadsleden

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 25 april 2019

griffier                                 voorzitter
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