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Besluitenlijst digitale gemeenteraad 5 november 2020 
 

Raad voltallig: ja 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda is vastgesteld.    

2. Toelating en installatie van 
een raadslid 
(J.T. Westerdiep) 

 De toelating en installatie hebben 
plaatsgevonden.  

 

3.1. Tweede bestuurlijke 
monitor gemeente 
Doetinchem 2020 (vervolg 
behandeling 
raadsvergadering 
29 oktober 2020) 

1. De Tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te 
stellen, met daarin:  
a. de financiële consequenties van de 

meicirculaire 2020 van het Rijk over het 
Gemeentefonds (€ 588.000) zoals die in de 
raadsmededeling d.d. 2 juli 2020 zijn 
weergegeven; 

b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen 
met financiële consequenties tot een bedrag 
van €-6.902.000. 

2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke 
monitor die voor rekening van de gemeente 
Doetinchem komen ad € 807.000, ten laste te 
brengen van de reservering corona. 

3. Het resterend saldo van onder beslispunt 1a, 1b 
en 2 genoemde mutaties uit de tweede monitor 
2020 ad € -5.507.000 ten laste van de algemene 
reserve te brengen. 

4. De begroting 2020 overeenkomstig 
bovenstaande beslispunten te wijzigen en 
hiertoe de 77e wijziging vast te stellen. 

5. Een krediet te voteren voor de applicatie 
bewindvoering van € 97.000, waarvan de 
kapitaallasten worden gedekt binnen de 
beschikbare budgetten armoede. 

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 

3.2. Bestemmingsplan Stedelijk 
gebied - voorjaar – 2020 
(vervolg behandeling 

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

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 

                                                      
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/29-mei/19:30
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raadsvergadering 
29 oktober 2020) 

2. Het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar 
- 2020' gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

3.3. Voorlopig risicoprofiel en 
conceptbeleidsplan VNOG 
2021-2024 (vervolg 
behandeling 
raadsvergadering 
29 oktober 2020) 

1. Kennis te nemen van het voorlopig risicoprofiel 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

2. Kennis te nemen van het conceptbeleidsplan 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. 

3. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
te vragen om de gemeente jaarlijks te 
informeren over de stand van zaken rond de 
voorbereidingen op risico’s volgens het 
vastgestelde risicoprofiel. 

4. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
te informeren overeenkomstig de conceptbrief 
dat er voor het overige geen wensen en 
bedenkingen zijn bij het risicoprofiel en 
beleidsplan. 

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 

4. Begroting 2021 gemeente 
Doetinchem 

1. De begroting 2021 (gewijzigd) vast te stellen, 
waarmee ook wordt besloten om: 
de vier programma’s uit te werken op basis van 
de in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) weergegeven 4 ‘W’-vragen 
i. Wat willen we bereiken? 
ii. Wat gaan we daarvoor doen? 
iii. Wie zijn daarbij betrokken? 
iv. Wat mag het kosten? 

2. In de begroting 2021 een subsidiebedrag voor 
REGIO8 op te nemen voor de jaren 2021 en 2022 
gebaseerd op het bekostigingsprincipe van €1,25 
per inwoner van de gemeente Doetinchem en de 
meerkosten hierdoor ten opzichte van de 
ontwerpbegroting 2021 ten laste te brengen van 
het saldo van de begroting 2021 en daarmee van 
de algemene reserve. 

3. Een bestuurlijke impuls te geven aan de 
regionale samenwerking in het Achterhoekse 
medialandschap, ten minste op het niveau van 
de West Achterhoek. 

Amendement Impuls Publieke Streekomroep 
 
 
 
Gewijzigd (geamendeerd) voorstel:  
Stemverklaringen:  
De SP stemt voor de begroting maar wil wel 
nogmaals aangetekend hebben dat de fractie 
tegen het grondstoffenplan is, dat al eerder is 
aangenomen door de raad maar dat wel 
onderdeel uitmaakt van deze begroting.  
Alhoewel LBD de nodige risico’s ziet en 
onvolkomenheden in de begroting, vindt de 
fractie toch dat we schouder aan schouder in 
deze coronatijd moeten staan en zal daarom 
voor de begroting stemmen.  
PvLM zal voor de begroting stemmen maar is 
tegen het grondstoffenbeleid.  
Ondanks dat het niet de favoriete begroting is 
van fractie Hubers en de fractie meer geld naar 
sommige andere zaken had zien gaan, gaat hij 
voor deze begroting stemmen aangezien 
samenwerking in deze tijd heel belangrijk is.   

Amendement:  
Voor: 16 raadsleden 
Tegen: 15 raadsleden 
 
Gewijzigd voorstel: 
Aangenomen (bij 
hamerslag) 
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Motie 1 Huishoudelijke hulp 
Stemverklaringen:  
De SP stemt tegen motie.   
 
 
 
 
 
 
Motie 2 Beschermingsbewind 
Stemverklaringen:  
De VVD vindt dat de raad moet zoeken naar de 
beste oplossing en niet een discussie moeten 
hebben over het middel, dus fractie is tegen.  
 
 
 
 
Motie 3 Mondkampjes voor minima 
 
 
 
Motie 4 Pilot mondzorg voor kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motie 1: 
Aangenomen (bij 
hamerslag), waarbij 
de fractie van de SP 
geacht wordt te 
hebben 
tegengestemd 
 
 
Motie 2:  
Aangenomen (bij 
hamerslag), waarbij 
de fractie van de VVD 
geacht wordt te 
hebben 
tegengestemd 
 
 
Motie 3:  
Aangenomen (bij 
hamerslag) 
 
Motie 4:  
Aangenomen (bij 
hamerslag) 
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Motie 5 Onderzoek kwaliteit werkzaamheden 
ODA 
De PvLM houdt de motie aan.  
 
 
Toezeggingen:  
Wethouder Langeveld legt de bestuurlijke 
rapportages van de ODA vertrouwelijk ter inzage 
voor de raad.  
 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 17 december 2020, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


