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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda  - Hamerstuk 10.1 Beleidsregel 
Plussenbeleid wordt een 
bespreekpunt (agendapunt 10). 

- Hamerstuk 10.3 Concept 
programmabegroting ODA 2020 
wordt een bespreekstuk 
(agendapunt 11). 

- De resterende hamerstukken 
worden punt 12 en de ingekomen 
brieven punt 13. 

- SP en PvdA brengen een motie 
vreemd aan de agenda in over 
zorgbuurthuizen (agendapunt 14). 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
25 april 2019 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd 
vast. 

  

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

   

4. Vragenhalfuur  GroenLinks stelt vragen over 100 jaar 
algemeen kiesrecht. 
Toezegging: De burgemeester komt met 
een raadsmededeling waarin hij de 
viering van 100 jaar algemeen kiesrecht 
koppelt aan lokale gebeurtenissen en 
aan viering 50 jaar stadhuis. 
 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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SP over SW-medewerkers die zich ook 
niet gehoord en goed behandeld voelen 
bij Laborijn.  
 
GBD en PvdA over nieuwe kruising 
Spinbaan en Terborgseweg.  
 
CDA over lachgas. 
Toezegging: De burgemeester zet het 
onderwerp op de agenda van de 
regionale driehoek (het overleg met 
politie en OM), zal het onderwerp 
landelijk aankaarten en komt met een 
raadsmededeling hierover, waarin hij 
meeneemt of het juridisch mogelijk is 
om het houden van lachgas te reguleren 
op basis van de handhaving van regels 
voor het houden van explosieve stoffen 
o.i.d. 
 
VVD over tijdelijke aanpassing 
parkeerbeleid Dr. Bardetplaats.  
 
PvdA over experimenten uitvoering 
Participatiewet. 
Toezegging: De portefeuillehouder 
komt met informatie naar de raad als de 
tussentijdse uitkomsten van de 
landelijke experimenten kunnen leiden 
tot nieuwe beleidskeuzes.   
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LBD over plaatsbepaling pinautomaat 
Wehl. 
Toezegging: De portefeuillehouder 
stuurt de antwoorden op de vragen over 
de plaatbepaling pinautomaat Wehl 
schriftelijk naar de raad. 

5. Proef verruiming 
zondagopenstelling PDV-locaties 

1. De zondagopenstelling van de winkels 
op de PDV-locaties Verheulsweide en 
Wijnbergen bij proef voor één jaar te 
verruimen naar 52 keer per jaar 
(openingstijden tussen 12.00 en 
18.00 uur). 

2. Het eerste beslispunt op te nemen in 
de Verordening winkeltijden en de 
Verordening winkeltijden gemeente 
Doetinchem 2019 vast te stellen.  

De PvdA nodigt de andere fracties uit 
om samen onderzoek te doen naar de 
behoefte bij supermarkten naar ruimere 
openingstijden en houdt in afwachting 
hiervan de ingediende motie aan.   

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

6. Regionaal Beweeg- en 
Sportakkoord 2020-2030 

In te stemmen met het Regionaal 
Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in 
Beweging 2020-2030. 

Toezegging: De portefeuillehouder 
komt terug naar de raad als de bijdrage 
vanuit het budget Sportservice 
Doetinchem niet opgevangen wordt 
door extra activiteiten door Sportservice 
en niet opgevangen kan worden binnen 
het totaalbudget sport. 
 
Naar aanleiding van de toezegging van 
de wethouder, trekt de SP de door haar 
en de PvdA ingediende motie in.  

Unaniem 

7. Samenwerkingsovereenkomst 
De Bongerd 

1. Kennis te nemen van het bereikte 
onderhandelingsresultaat, zoals 
verwoord in de 

Stemverklaring:  
LBD heeft grote zorgen dat de nieuwe 
hal geen dispensatie krijgt. De 

Tegen: 
LBD.  
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samenwerkingsovereenkomst en 
onderliggende stukken de Bongerd. 

2. Te verklaren geen wensen en 
bedenkingen te hebben ten aanzien 
van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst de 
Bongerd. 

wethouder geeft eigenlijk nadrukkelijk 
aan dat er niets wijzigt. De signalen van 
de verenigingen zijn ook duidelijk 
inclusief de impliciete meldingen in de 
krant. Dat betekent dat wij als 
gemeente toch met de gevolgen en 
extra kosten komen te zitten daarom 
zullen wij tegen het voorstel stemmen.  

Voor: 
overige 
fracties.  

8. Preventieagenda verslaving 
2019-2022 gemeente 
Doetinchem 

1. Kennis te nemen van de 
“Preventieagenda verslaving 2019-
2022 gemeente Doetinchem” en het 
volgende vast te stellen: 
1.1 Hoofddoelstelling: De 

maatregelen en interventies in de 
preventieagenda ‘verslaving’ 
beogen het voorkomen dan wel 
verminderen van verschillende 
vormen van verslaving en de 
bijbehorende risico’s voor inwoner 
en samenleving. 

1.2 Het preventiemodel van Reynolds 
als model voor de maatregelen en 
interventies.  

1.3 De prioriteiten voor 2019-2022, 
met de opdracht deze uit te 
werken, uit te voeren en te 
monitoren: 
a. Evidence based voorlichting 

aan jeugd, jongeren en hun 
omgeving.  

 Unaniem 
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b. Afname problematisch 
alcoholgebruik:  
- Gerichte aanpak van het 

regelmatig bingedrinken 
onder 14-18 jarigen. 

- Terugdringen van overmatig 
drinken door de groep 
studenten. 

- Terugdringen van overmatig 
drinken door de groep 
jonge ouderen in de 
Achterhoek. 

c. “Doetinchem rookvrij”. 
d.  Een gezonde fysieke 

omgeving: 
- De gezonde sportkantine. 
- Rookvrij, alcohol uit beeld 

van de jeugd, geen alcohol 
voor de jongere. 

9. Financiële stukken VNOG 2029 1. Kennis te nemen van de voorlopige 
jaarstukken 2018 VNOG. 

2. Kennis te nemen van de kadernota 
2020 - 2023 VNOG. 

3. Als zienswijze op de 
conceptbegrotings-wijziging 2019 de 
VNOG aan te geven om met 
bezuinigingsvoorstellen voor 2019 te 
komen. 

4. Niet in te stemmen met de concept-
programmabegroting 2020-2023 en 
de VNOG aan te geven uit te gaan van 

 Unaniem 
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het terugdringen van het financieel 
tekort. 

5. De VNOG over de zienswijzen te 
informeren overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief. 

10. Beleidsregel ‘Plussenbeleid 
Doetinchem 2019' 

1. De Nota van inspraak vast te stellen.  
2. De beleidsregel ‘Plussenbeleid 

Doetinchem 2019’ gewijzigd vast te 
stellen. De wijzigingen zijn deels het 
gevolg van de inspraak en zijn deels 
ambtshalve wijzigingen.  
De beleidsregel is de gemeentelijke 
uitwerking van het provinciale 
plussenbeleid om niet-
grondgebonden veehouderij-
bedrijven uitbreidingsruimte te geven. 
Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden: 
a. De veehouder moet in dialoog 

met de omgeving de 
plusmaatregelen bepalen. 

b. De plusmaatregel moet een 
investering zijn van minimaal € 20 
per vierkante meter bruto 
stalvloeroppervlakte.  

c. De plusmaatregel moet een 
verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving 
opleveren. 

d. In afwijking van punt b geldt - 
onder voorwaarden - dat als de 

Stemverklaring:  
De SP stemt wederom tegen dit voorstel. 
Het Plussenbeleid zorgt onvoldoende 
voor een verbetering van dierenwelzijn 
en volksgezondheid.  

Tegen: SP 
Voor: alle 
andere  
fracties  
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plusmaatregel(en) aantoonbaar 
een grote ruimtelijke 
kwaliteitswinst oplevert, een 
bedrag van minimaal € 15 per 
vierkante meter bruto 
stalvloeroppervlakte volstaat. 

3. De beleidsregel bij het volgende 
bestemmingsplan voor het 
buitengebied verwerken. 

11. Jaarstukken 2018, 
begrotingswijziging 2019 en 
begroting 2020 
Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 
2018 van de Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA). 

2. Een zienswijze in te dienen op de 1e 
begrotingswijziging 2019, waarbij de 
ODA wordt opgeroepen toename van 
vraag en kostenstijgingen eerder te 
signaleren en rapporteren. 

3. Een zienswijze in te dienen op de 
1e begrotingswijziging 2019 en de 
begroting 2020, waarbij de ODA 
wordt opgeroepen in te zetten op 
terugdringen van kosten, de 
mogelijkheden voor structurele 
verbetering van de financiële situatie 
uit te werken en de deelnemende 
gemeenten hierbij te betrekken. 

Stemverklaring: 
Bij de fractie van de SP is niet genoeg 
vertrouwen gewekt en de fractie had 
graag hardere maatregelen gezien 
tegen de ODA, vandaar dat de fractie 
tegen stemt.  

Tegen: SP 
Voor: alle 
andere 
fracties 

12.1 Conceptprogrammabegroting 
2020 GGD Noord- en Oost-
Gelderland 

1. Op de conceptprogrammabegroting 
2020 van de GGD Noord- en Oost 
Gelderland (GGD NOG) als zienswijze 
in te brengen dat veel belang wordt 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 
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gehecht aan de twee toezeggingen 
van het algemeen bestuur van de GGD 
NOG, te weten: 
- het instellen een ambtelijke 

commissie vanuit de gemeenten en 
GGD die zich gaat buigen over de 
indexeringssystematiek en 

- het onderzoek naar mogelijkheden 
voor besparingen die leiden tot 
verlaging van de inwonerbijdrage 
over het jaar 2020. 

2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG 
te informeren over deze zienswijze. 

12.2 Conceptprogrammabegroting 
2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers (onderdeel van 
meerjarenbegroting 2019-2022) 

1. In de zienswijze op de 
conceptprogrammabegroting 2020 
van het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (ECAL) geen wensen en 
bedenkingen te formuleren. 

2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te 
informeren met dit raadsbesluit. 

 Akkoord 
bij 
hamerslag 

13. Ingekomen stukken   Unaniem 
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14. Moties vreemd aan de agenda  Vanwege het late tijdstip dienen SP en PvdA de motie Zorgbuurthuis in de raad van 29 juni 2019 in.  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 27 juni 2019, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


