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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

   

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
18 juli 2019 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Er is een kleine tekstuele correctie die geen 
materiële gevolgen heeft. 

 

3. Toelating en 
installatie van een 
raadslid 
P.G.M. Hilferink 

 De toelating en installatie hebben 
plaatsgevonden. 

 

4. Vragenhalfuur   SP stelt vragen over individuele 
inkomenstoeslag 

 

 PvdA stelt vragen over school 
Hogenkamp en de verkeersproblematiek 

 

 GroenLinks stelt vragen over de Global 
Goals-vlag. 
Toezegging: het college informeert de 
raad over wat het gaat doen met de 
deelname aan Global Goals.  

 

 GBD stelt vragen over het effect van de 
rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot 
op Doetinchemse projecten.  
Toezegging: zodra bekend is welke 
projecten door de PAS-uitspraak niet 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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door kunnen gaan, informeert het 
college, nadat het de betrokkenen heeft 
geïnformeerd, de gemeenteraad.   

5. Ontwerp-verklaring 
van geen 
bedenkingen Hotel 
Van der Valk 

Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
af te geven voor de aanvraag 
omgevingsvergunning Hotel Van der Valk op 
de locatie Europaweg (hoek Kilderseweg). 
 

 Voor: CDA, 
PvdA, VVD, 
D66, 
GroenLinks, 
GBD, CU-SGP, 
LBD en PvLM.  
Tegen: SP 

6.1. Kwalitatieve 
toetsingscriteria 
woningbouw Regio 
Achterhoek 

1. De notitie ‘’Kwalitatieve toetsingscriteria 
voor woningbouw in de Achterhoek’’ met 
daarin opgenomen de regionale 
kwalitatieve toetsingscriteria voor nieuwe 
woningbouwinitiatieven vast te stellen.  

2. De provincie Gelderland te verzoeken de 
kwalitatieve toetsingscriteria vast te stellen 
als wijziging op een aantal passages van de 
Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-
2025. 

3. Het college van burgemeester en 
wethouders opdracht te geven de 
regionale kwalitatieve toetsingscriteria 
nader uit te werken voor de gemeente 
Doetinchem. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6.2. Verordening 
Starterslening 
gemeente 
Doetinchem 2019 

De Verordening Starterslening gemeente 
Doetinchem 2019 vast te stellen waarin de 
volgende wijzigingen zijn opgenomen: 
1.1. Bij de bestaande woningen mogen 

woningverbeteringen en 

 Akkoord bij 
hamerslag 



Besluitenlijst gemeenteraad 26 september 2019 
 
Raad voltallig: Nee, zie bijlage 
 

3 

 

duurzaamheidsmaatregelen worden 
meegefinancierd; 

1.2. De grens voor een koopwoning wordt 
opgehoogd van € 170.000,- naar € 225.000,- 
(incl. verbeterkosten en/of 
duurzaamheidsmaatregelen). 

6.3. Verordening 
toekomstbestendig 
wonen Gelderland, 
gemeente 
Doetinchem 

1. De Verordening Toekomstbestendig wonen 
Gelderland, gemeente Doetinchem vast te 
stellen. 

2. Met de vaststelling van de onder beslispunt 
1. genoemde verordening de volgende 
verordeningen in te trekken: 
a. Verordening Blijverslening gemeente 

Doetinchem; 
b. Verordening stimuleringsleningen 

monumenten Doetinchem 2014; 
c. Verordening Duurzaamheidslening 

gemeente Doetinchem. 
3. De lopende aanvragen, op basis van de 

onder 2. genoemde verordeningen, nog 
conform die verordeningen af te handelen. 

4. De saldi op de rekeningen courant van de 
onder beslispunt 2 genoemde leningen bij 
SVn over te hevelen naar de nieuw te 
openen rekening courant bij SVn van de 
gemeente Doetinchem voor de 
‘Toekomstbestendig wonen Gelderland, 
gemeente Doetinchem’ lening. 

Stemverklaring SP:  
Door de recente ontwikkelingen met 
betrekking tot de bezuiniging vindt de SP het 
niet verstandig om op dit moment ruim 1,1 
miljoen extra te besteden in de 
duurzaamheidslening voor de asbestsanering.   

Voor: CDA, 
PvdA, VVD, 
D66, 
GroenLinks, 
GBD, CU-SGP, 
LBD en PvLM.  
Tegen: SP 

7. Ingekomen stukken   Unaniem 



Besluitenlijst gemeenteraad 26 september 2019 
 
Raad voltallig: Nee, zie bijlage 
 

4 

 

8. Nadere inlichtingen 
art. 38-vragen LDB 
over gietijzeren 
gasleidingen 

 Toezegging: het college houdt de raad op de 
hoogte over de voortgang van de vervanging 
van de gietijzeren leidingen.  

 

9. Motie GroenLinks en 
anderen over 
contractering 
huishoudelijke hulp 
(aangenomen) 

Het college op te roepen: 
1. te onderzoeken of er andere vormen van 

contractering mogelijk zijn, dan 
aanbesteding; 

2. voordat de lopende aanbestedingsperiode 
(1 januari 2021) is verstreken, terug te 
komen naar de raad met een mededeling 
over een andere vorm van langdurige 
contractering voor de periode erna, waarbij 
het aantal aanbieders voor de 
huishoudelijke hulp wordt terug gebracht 
en waarbij kwaliteit een belangrijk 
criterium is. 

Toezegging: in de informatieve raad van 
10 oktober bij het onderdeel Kwartaalupdate 
taskforce sociaal domein zal het college met 
de raad van gedachten wisselen over wat 
mogelijk is voor diverse vormen van inkoop.  
 
Stemverklaring:  
Raadslid Wenneker zal zich onthouden van 
stemming vanwege mogelijke conflicterende 
belangen.  

Voor: alle 
fracties  

10. Motie LBD over 
lachgas 
(aangenomen) 

Het college te verzoeken: 
1. om lachgas te verbieden tijdens 

evenementen, naar voorbeeld van andere 
gemeenten zoals Rotterdam, Den Bosch en 
Alkmaar. Door het verbod op het gebruik 
van lachgas op te nemen in de 
evenementen-vergunning worden 
organisatoren van evenementen 
medeverantwoordelijk voor handhaving; 

2. op de kortst mogelijke termijn een verbod 
op het op de openbare weg onder zich 
hebben; uitgezonderd het vervoer en 
gebruik ten behoeve van professioneel 

Toezegging: de burgemeester zegt toe dat 
hij de suggestie van de PvdA om voorlichting 
aan jongeren over lachgas niet op school te 
geven maar via veldwerk, op evenementen, 
bespreekt in het overleg van de Achterhoek 
driehoek (burgemeesters, politie en OM). 
De burgemeester gaat ook in overleg met de 
horeca en het horeca-overleg om hen aan te 
spreken op het aanbod van lachgas door 
horecaondernemers.  
 
 
 

Tegen: SP en 
D66 
Voor: alle 
andere 
fracties 
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gebruik (bv. in horeca of gezondheids-
centra), alsmede een zo ruim als de wet 
toestaat mogelijk verbod in de APV op te 
nemen; 

3. de mogelijkheden van een verbod op 
gebruik in de horeca te onderzoeken, bv. 
door op te nemen in horecaconvenant; 

4. in gesprek te gaan met het Rijk om te 
pleiten voor meer mogelijkheden om de 
verkoop en het gebruik van lachgas aan 
banden te kunnen leggen; 

5. de risico’s en gevolgen van het recreatief 
gebruik van lachgas te betrekken bij 
voorlichting op middelbare scholen, mbo-
instellingen en jongerenprogramma’s; 

6. met de Regiogemeenten samen te trachten 
te komen tot een zelfde integraal beleid. 

 

Stemverklaringen: 
CU-SGP heeft het idee dat de meerwaarde 
enigszins beperkt is maar de fractie stemt 
alsnog voor om het goed onder de aandacht 
te brengen. 
Ook GBD zal voor stemmen omdat de fractie 
ziet dat er al heel veel gedaan wordt maar 
om een extra steuntje in de rug te geven 
zullen we voor stemmen.  
PvLM wil een steun in de rug meegeven maar 
de fractie heeft bedenkingen bij de 
handhaving. Maar ergens moet je beginnen 
dus de fractie stemt voor.  
D66 heeft goed geluisterd naar de 
gedachtewisseling, zij zien het huidige beleid 
van het college en dat vindt de fractie 
voorlopig toereikend en daarom stemt de 
fractie niet voor de motie.  
PvdA vertaalt het aan banden leggen als 
regulering en daarmee zullen ze voor de 
motie stemmen.  

11. Motie PvdA over het 
proces begroting 2020 
(verworpen) 

Het college op te dragen, op de kortst 
mogelijke termijn: 
1. Alle genoemde toezeggingen na te komen; 
2. Indien dat niet mogelijk is aan te geven 

waarom en tevens aan te geven wat dit 
betekent voor het proces van 
bezuinigingen; 

3. De tijdsklem van het proces van 
bezuinigingen af te halen en gebruik te 
maken van de mogelijkheid die de 

Toezegging: de wethouder zegt dat de 
financiële situatie dermate is dat wij moeten 
doorschakelen. Dat is de analyse van het 
college, die is teruggelegd richting provincie 
en de bevestiging daarvan heeft de 
wethouder nog niet ontvangen. Hij zal de 
provincie vragen of de bevestiging voor 
10 oktober kan komen en hij informeert de 
raad zodra die binnen is.  

Voor: PvdA, 
SP, GBD, LBD, 
PvLM 
Tegen: CDA, 
VVD, D66, 
GroenLinks, 
CU-SGP 
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provincie Gelderland biedt om het proces 
getrapt in te richten. 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 31 oktober 2019, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 


