
Besluitenlijst gemeenteraad 20 december 2018 
 
Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

1 

 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De raad stelt de agenda gewijzigd vast. PvdA en SP hebben een motie vreemd aan 
de agenda: Breng het stembureau naar de 
jongeren. De motie wordt aan de agenda 
toegevoegd als agendapunt 8.1. 
 
D66, GL, CDA en PvdA hebben een motie 
vreemd aan de agenda: Meer groene 
schoolpleinen. De motie wordt aan de 
agenda toegevoegd als agendapunt 8.2. 
 
Daarnaast wordt aan de agenda 
toegevoegd: 
9.1 Beantwoording artikel 38-vragen (RvO) 
beheersverordening Domus; 
9.2 Beantwoording artikel 38 (RvO) 
taaltoets. 

 

2. Besluitenlijsten van de 
raadsvergaderingen van 
1 en 8 november 2018 

De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd 
vast. 

  

3. Vragenhalfuur  LBD stelt vragen over de 
brugopeningstijden. 
 
PvdA stelt vragen over 
zondagsopenstelling PDV-locaties 
(woonboulevards). 
 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Toezegging 
Wethouder Sluiter onderzoekt de 
mogelijkheden. Na bespreking in het 
college informeert ze de raad. 
 
GroenLinks stelt vragen over vuurwerk op 
het VIOD-terrein. 
 
D66 stelt vragen over particuliere 
aanvragers voor publieke laadpalen. 

4. Benoeming lid 
rekenkamercommissie 

De heer A. Kloosterman per 1 januari 2019 
te benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie. 

  

5. Conceptbeleidskader 
Duurzame 
energieopwekking 

1. Het conceptbeleidskader “Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem” vrij 
te geven voor inspraak. In dit 
conceptbeleidskader zijn de volgende 
drie uitgangspunten randvoorwaardelijk 
uitgewerkt: 
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; 

2. De inspraakreacties die worden 
ingediend tijdens de periode van 

Amendement SP (verworpen) om enkele 
uitgangspunten aan het dictum toe te 
voegen. 
 
 
 
Motie CDA e.a. (overgenomen door 
college) 
Zonneparken, grondgebonden landbouw, 
biodiversiteit buitengebied. 
 
Stemverklaring voorstel 
SP: het is jammer dat het door haar 
ingediende amendement niet is 
overgenomen. De SP vindt dit stuk van 
dermate belang dat zij alsnog voor stemt. 

Amendement 
Voor: SP 
Tegen: de 
overige 
fracties 
 
 
 
 
Voorstel 
Unaniem 
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inspraak te betrekken bij de behandeling 
van de vaststelling van het definitieve 
beleidskader “Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem”. 

6.1. Controleprotocol en 
Dienstverleningsplan 
jaarrekening 2018 

Het Controleprotocol en 
Dienstverleningsplan voor de 
accountantscontrole 2018 vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6.2. Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 2019 

In de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2019 
(hierna: Verordening Wmo) de volgende 
punten als belangrijkste wijziging op te 
nemen: 
1. De Verordening in lijn te brengen met 

hetgeen op 10 juli jl. besloten is 
betreffende de aanpassingen in de 
Algemene Voorziening Schoonmaakhulp 
(artikel 9.4, artikel 20). 

2. Criteria vast te stellen voor het beheer 
van een persoonsgebonden budget door 
een vertegenwoordiger (artikel 17). 

3. De huidige bepalingen over de 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage te 
vervangen door het abonnementstarief 
(artikel 21). 

en daarmee  
4. De Verordening Wmo met ingang van 

1 januari 2019 vast te stellen. 

Stemverklaring 
SP: de fractie heeft bij de vorige 
verordening tegen gestemd vanwege de 
algemene voorziening huishoudelijk hulp 
en omdat dit niet veranderd is, stemt de SP 
tegen. 
 

Akkoord bij 
hamerslag 
De SP wordt 
geacht te 
hebben 
tegen 
gestemd 

6.3. Verordening individuele 
studietoeslag gemeente 
Doetinchem 2018 

De Verordening individuele studietoeslag 
gemeente Doetinchem 2018 vast te stellen. 

Stemverklaring Akkoord bij 
hamerslag 
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De SP is blij met het voorstel naar 
aanleiding van de door haar ingediende 
motie die nu is uitgevoerd hiermee. 

6.4. Belastingverordeningen 
2019 

De volgende 11 belastingverordeningen 
voor 2019 vast te stellen: 
1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2. Hondenbelasting 
3. Leges 
4. Lig- kade en terreingeld 
5. Marktgeld 
6. Onroerendezaakbelastingen 
7. Parkeerbelastingen 
8. Precariobelasting 
9. Reclamebelasting  
10. Rioolheffing 
11. Wegsleepverordening 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6.5. Wijziging 
Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek 

Toestemming te verlenen voor het 
vaststellen van de wijzigingen van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6.6. Benoemen leden Euregio 
Rijn-Waal 

De volgende raadsleden aan te wijzen als 
leden voor de Euregioraad Rijn-Waal: 
a. raadslid R.G.M. Veenes, met als vervanger 

R.L. Giesen; 
b. raadslid R.G.M. Hummelink, met als 

vervanger M.A. Kock. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

6.7. Benoemen grote 
onderwerpen door de 
gemeenteraad 

Naar aanleiding van de startconferentie 
nieuwe raad d.d. 6 september 2018: 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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1. als ‘grote onderwerpen’ voor dit 
moment de volgende onderwerpen te 
benoemen: 
- implementatie Omgevingswet; 
- duurzame energieopwekking; 
- cultuurbedrijf; 
- regionale woonagenda; 
- sociaal domein en daarmee 

verbonden deelonderwerpen. 
2. de kaderstelling op grote onderwerpen 

te laten starten met een door de raad 
vastgesteld procesvoorstel. 

3. de grote onderwerpen als zodanig 
herkenbaar op te nemen in de 
dynamische jaarplanning. 

7. Ingekomen brieven  De raad krijgt de antwoorden op de 
brieven 2 en 3 ter inzage. 
 
Het college informeert de raad over zijn 
reflectie naar aanleiding van brief 5. 

 

8.1. Motie PvdA en SP Breng 
het stembureau naar de 
jongeren 

 De motie wordt ingetrokken naar 
aanleiding van de beantwoording door de 
burgemeester. Hij is in gesprek met het 
Graafschap College over een stembureau 
in de vestiging aan de J.F. Kennedylaan. 
Het Graafschap College heeft 
medewerking toegezegd. 

 

8.2. Motie D66 e.a. Meer 
groene schoolpleinen 

 Toezegging 
Het college neemt de motie over. 

Unaniem 
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9.1. Beantwoording art. 38-
vragen beheerverordening 
Domus 

 Toezegging 
Het college zorgt ervoor dat de raad bij 
het vervolg van de beeldvormende 
behandeling over de Domus (17 januari) 
over de volgende punten informatie ter 
inzage krijgt: 
- op welke punten het beheerplan niet 

goed is opgevolgd; 
- op welke punten de 

inkoopvoorwaarden niet goed zijn 
opgevolgd (dit gaat mogelijk om 
vertrouwelijke informatie); 

- lijst met incidenten in oktober, 
november en december 2018. 

 

9.2. Beantwoording art. 38-
vragen verplichte taaltoets 

   

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


