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Onderwerp
1. Opening en
vaststelling agenda

Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Vanwege drie moties vreemd aan de agenda worden toegevoegd aan
de agenda:
9. motie D66, PvdA en PvLM over regelarme bijstand, 10. motie D66,
PvdA en PvLM over integrale armoedeaanpak gezinnen en 11. motie
LBD over schone luchtakkoord.

Stemming

LBD heeft vragen conform artikel 38 van het Reglement van Orde
gesteld. De beantwoording door het college is toegevoegd aan de
ingekomen brieven. De vragensteller heeft de mogelijkheid om, na
behandeling van op de agenda voorkomende onderwerpen, nadere
inlichten te vragen aan het college. LBD geeft aan dat ze vanwege de
recente ontvangst van de antwoorden en de korte voorbereidingstijd,
in de volgende raadsvergadering nadere inlichtingen zal vragen.
LBD en PvdA verzoeken om agendapunt 7.2 als bespreekstuk te
behandelen.

Ordevoorstel:
Unaniem

De VVD dient een ordevoorstel in om agendapunt 6, het
rekenkamerrapport over participatie, vanavond niet te behandelen en
eerst een bestuurlijke reactie te vragen aan het college.

Ordevoorstel:
Unaniem

De gemeenteraad staat stil bij het overlijden van oud-wethouder, de
heer ing. B.J.A. (Ben) Kothuis.
2. Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
30 januari 2020
3. Toelating en installatie
van een raadslid (M.
Hebels)
4. Vragenhalfuur
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De besluitenlijst wordt
ongewijzigd vastgesteld.
De toelating en installatie hebben plaatsgevonden.

D66 heeft vragen aangekondigd
over het schone luchtakkoord
maar zij houden deze vragen aan

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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5. Bestemmingsplan
‘Tankstations
Oostelijke Randweg en
Wijnbergseweg 39-41 2019’

tot behandeling van de motie van
LBD over dit onderwerp.
Het 'Bestemmingsplan
Tankstations Oostelijke Randweg
en Wijnbergseweg 39-41 – 2019’
niet vast te stellen.

Amendement: verworpen

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

Het CDA verzoekt om hoofdelijke stemming bij het raadsvoorstel.

Raadsvoorstel:
Op verzoek van het
CDA volgt
hoofdelijke
stemming.
Voor: 15 raadsleden
Tegen: 16
raadsleden.

[Bijlage 2 geeft de door de raadsfracties gebezigde argumentatie
weer om het ‘Bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg en
Wijnbergseweg 39-41 – 2019’ niet vast te stellen.]
Motie Integrale aanpak sanering tankstations: ingetrokken
Motie Nieuw besluit motorbrandstoffen-verkooppunten:
aangehouden.
6. Rekenkamerrapport
Participatie in
Doetinchem – Goed op
weg
7.1. Beslissing op bezwaar

7.2. Bestemmingsplan
‘Parapluherziening
Kantoren, uitsluiten

Dit onderwerp is niet behandeld.

Het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren conform
het advies van de Commissie
bezwaarschriften.

1. De Nota van zienswijzen en
Nota van wijzigingen vast te
stellen.

Stemverklaring:
LBD vindt het bijzonder knullig dat de commissie van bezwaar
schijnbaar haar eigen procedures niet kent. De fractie heeft
ondertussen begrepen dat de bezwaarmaker ook bezwaar heeft
gemaakt bij de voorzieningenrechter. Omdat dit een puur procedureel
punt is zal de fractie voor stemmen. LBD blijft de ontwikkeling
rondom Kemperkip bijzonder kritisch en met grote zorg voor de
gezondheid volgen en zij zal tegen deze vestiging zijn en blijven.
Toezegging: de wethouder zegt toe dat zij kritisch zal kijken naar de
plannen die nu onder handen zijn voor woningen boven winkels en of
de gemeente daarin zaken anders en slimmer kan doen.

Unaniem

Unaniem
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woningbouw en
supermarkten – 2019’

7.3. Bestemmingsplan
‘Kilderseweg bij 41 en
41a – 2019’

7.4. Bestemmingsplan
‘Lubberslaan 18a –
2019’

7.5. Budget applicaties
voor Omgevingswet

7.6. Uitgangspuntennota
2021 GGD Noord- en
Oost-Gelderland

2. Het bestemmingsplan
'Parapluherziening Kantoren,
uitsluiten woningbouw en
supermarkten - 2019'
gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te
stellen.
1. De Nota van zienswijzen en
Nota van wijzigingen vast te
stellen.
2. Het bestemmingsplan
'Kilderseweg bij 41 en 41a 2019' gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te
stellen.
1. Het bestemmingsplan
'Lubberslaan 18a - 2019' vast te
stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te
stellen.
1. In de begroting 2021 een
structureel budget van
€ 30.000 per jaar op te nemen
ten behoeve van aanschaf en
vervanging van applicaties
voor de uitvoering van de
Omgevingswet.
2. De dekking hiervoor
meenemen in de Kadernota
begroting 2021.
1. De reactie op de
Uitgangspuntennota 2021
GGD Noord- en OostGelderland (NOG) vast te
stellen waarin het bestuur van
de GGD wordt verzocht om:

Unaniem

Unaniem

Stemverklaring:
Aangezien de Omgevingswet dit ingewikkelder en onduidelijker
maakt voor onze inwoners zal de SP tegen dit voorstel stemmen.

Tegen: SP
Voor: alle overige
fracties

Unaniem
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a. afspraken te maken met de
gemeente over de
doorontwikkeling van de
integrale
jeugdgezondheidszorg,
inclusief extra
contactmoment
adolescenten, om te
bereiken dat de uitwerking
direct aansluit bij de
beleidsontwikkelingen;
b. voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma
binnen de middelen te
blijven die het Rijk heeft
toegevoegd aan het
Gemeentefonds;
c. de totale inwonerbijdrage,
behoudens de aanpassing
op basis van het aantal
inwoners, vanaf 2021 niet
hoger te laten zijn dan de
inwonerbijdrage van 2020
en de eventuele gevolgen
op te vangen door aan de
gemeente
keuzemogelijkheden voor
te leggen.
2. Het dagelijks bestuur van de
GGD NOG daarvan in kennis te
stellen.
7. Ingekomen brieven
8. Motie D66, PvdA en
PvLM Regelarme
bijstand

Unaniem
D66 verklaart dat zij, samen met PvdA en PvLM, deze motie en de
motie over armoedeaanpak gezinnen aanhoudt in afwachting van een
informatieve raad waarin raad en college met elkaar in gesprek gaan
over innovatie in het sociaal domein. De fractie zal hiervoor een
voorstel voor het presidium voorbereiden.
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9. Motie D66, PvdA en
PvLM Integrale
armoedeaanpak
gezinnen
10. Motie LBD Schone
luchtakkoord

De motie is aangehouden.

LBD verklaart dat zij deze motie aanhoudt tot de nieuwste gegevens
over een half jaar bekend zijn.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 23 april 2020,

griffier

voorzitter
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