Besluitenlijst gemeenteraad 9 juli 2020
Raad voltallig: nee, zie bijlage
Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda
2. Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
25 juni 2020
3. Vragenhalfuur

4. Meerjaren Perspectief
Ontwikkellocaties (MPO)

5. Jaarstukken 2019
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Besluit

Toezeggingen/bijzonderheden1

Stemming

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
De PvdA stelt vragen over
aanbesteding sociaal domein.

1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2020 vast te stellen en
daarmee:
- kennis te nemen van de stand van zaken van de belangrijkste
ontwikkellocaties;
- de grondexploitaties op projectniveau vast te stellen;
- een krediet van € 6,7 mln. te verlenen ten behoeve van
investeringen welke reeds zijn voorzien en deel uitmaken van
de totaal geraamde kosten binnen de grondexploitaties en
overige ruimtelijke projecten.
2. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om
ten aanzien van de grondexploitaties geheimhouding op te leggen
te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid, van de
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel
b, van de Wet openbaarheid van bestuur (economische en
financiële belangen gemeente).
Geheimhouding betreft de bijlagen:
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij
raadsvoorstel).
1. De jaarstukken 2019, inclusief de bijbehorende jaarrekening 2019
en de rekening in één oogopslag 2019 van de gemeente
Doetinchem onder voorbehoud van het accountantsverslag vast
te stellen.

De SP stelt vragen over
- inkoop jeugdzorg en
- de voedselbank.
Stemverklaring:
De SP verklaart dat aangezien er
meerdere projecten zoals het
ziekenhuis en de verdubbeling
van de Europaweg in het MPO
2020 zijn opgenomen waar de SP
tegen is, zal de SP wederom
tegen het MPO stemmen. De SP is
benieuwd naar de uitkomst van
de thematafel wonen en het
eventuele onderzoek naar
huurwoningen in de Achterhoek.

Toezeggingen:
De wethouder zoekt uit wat er
mogelijk is met de uitkering en

Voor:
CDA, PvdA, VVD, D66,
GroenLinks, GBD, CUSGP, LBD, PvLM
Tegen:
SP

Voor:
CDA, PvdA, VVD, D66,
GroenLinks, GBD, CUSGP, PvLM

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

Onderwerp

6. Initiatiefvoorstel
Kinderraad Doetinchem

7. Zondagopenstelling PDVlocaties

Besluit
2. Van het bruto jaarrekeningresultaat € 3.529.486 te bestemmen
voor activiteiten in de begroting 2020.
3. Het netto jaarrekeningresultaat van € 4.760.278 toe te voegen
aan de algemene reserve.

Vanaf schooljaar 2020-2021 te starten met een kinderraad in de
gemeente Doetinchem.
2. De werving voor de kinderraad te starten, zodat de eerste
kinderraad op 20 november (internationale dag van de rechten
van het kind) geïnstalleerd kan worden.
Amendement (PvdA e.a.):
de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020 artikel 2,
lid 1, sub a als volgt te wijzigen:
- elke zondag voor supermarkten van 12.00 uur tot 18.00 uur;

Toezeggingen/bijzonderheden1
besteding van dividend van
Alliander.

Motie:
Begin september 2020 een raadswerkgroep te laten starten die:

Tegen:
SP en LBD

Stemverklaringen:
LBD verklaart dat nu het
ordevoorstel niet is aangenomen,
de fractie nu niet anders kan dan
tegen stemmen. Anders zou de
fractie voor een niet-legitiem
raadsbesluit stemmen en de
fractie zal zich beraden of dit
besluit niet rijp is om voor
vernietiging voor te dragen.

1.

Geamendeerd voorstel:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie proef
zondagopenstelling PDV-locaties.
2. Gelet op de positieve uitkomsten de zondagopenstelling van de
winkels op de PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen
definitief te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden
tussen 12.00 en 18.00 uur).
3. Het tweede beslispunt opnemen in de Verordening winkeltijden
en de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020 vast
te stellen.
4. De Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem artikel 2, lid
1, sub a als volgt te wijzigen:
- elke zondag voor supermarkten van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Stemming

Unaniem

Stemverklaring amendement SP
(verworpen):
CU-SGP is in principe altijd tegen
openstelling op zondag van
winkels en winkeltijden maar
omdat dit een stapje vooruit is wil
de fractie toch voor stemmen.

Amendement PvdA e.a.
(aangenomen):
Voor:
PvdA, VVD, D66, GBD,
LBD, PvLM
Tegen:
CDA, SP, GroenLinks,
CU-SGP
Amendement SP
(verworpen):
Voor:
SP, GroenLinks, CU-SGP
Tegen:
CDA, PvdA, VVD, D66,
GBD, LBD, PvLM
Geamendeerd voorstel:
Voor:
De raadsleden Ernst,
Gerritsen en Veldkamp
van het CDA, PvdA,
2

Onderwerp

Besluit
a. de informatiebehoefte van de raad bepaalt om te kunnen komen
tot een debat over de zondagopenstelling van alle winkels in
Doetinchem;
b. één of meerdere gesprekken hierover organiseert met
winkeliers/ondernemers en medewerkers van winkels;
c. een voorstel opstelt om te komen tot een debat over de
zondagopenstelling van alle winkels in Doetinchem;
d. een planning opstelt voor al deze zaken gericht op een
raadsdebat eind 2020.

8. Motie SP en PvdA over
hulp aan gedupeerden
van de toeslagenaffaire

Het college wordt verzocht:
1. actief na te gaan om welke ouders en kinderen het gaat die
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire en waar hun grootste
zorgen zitten, bijvoorbeeld door een oproep te doen aan
gedupeerden om zich te melden;
2. actief onderzoek te doen in de eigen systemen van de gemeente,
bijvoorbeeld bij mensen die schuldhulpverlening hebben
aangevraagd, of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend
zijn;
3. de betrokken mensen actief te wijzen op de hersteloperatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/gedupeerdenkinderopvangtoeslag/gedupeerden-kinderopvangtoeslag.

Toezeggingen/bijzonderheden1

Stemming
VVD, D66, GBD, LBD,
PvLM
Tegen:
De raadsleden Berends,
Heuthorst, Hilferink en
Veenes van het CDA, SP,
GroenLinks, CU-SGP
Motie:
Unaniem
Unaniem

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 16 juli 2020,

griffier

voorzitter
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