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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

 
 
 
 

Agendapunt 7, Nadere inlichtingen vragen Lokaal 
Belang Doetinchem ex artikel 38 Reglement van Orde 
over vuurwerkgevolgen in Doetinchem, kan van de 
agenda af omdat LBD ervoor heeft gekozen 
aanvullende vragen schriftelijk te stellen om het 
proces in deze coronatijd te vereenvoudigen. 

 

2. Besluitenlijsten van de 
raadsvergaderingen 
van 5, 26 en 30 maart 
2020 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.    

3. Vragenhalfuur  PvdA stelt vragen over het faillissement van het 
hulpmiddelencentrum. 
 
VVD stelt vragen over 
1. sluiten arrestantencellen en 
2. de Regionale Energiestrategie. 
 
SP stelt vragen over  
1. permanente bewoning recreatiewoningen en 
2. beschermingsmiddelen en (thuis)zorg in verband 

met de coronacrisis. 

 

4. Rekenkamerrapport 
Verbonden partijen in 
Doetinchem 

1. Het rekenkamerrapport Verbonden partijen 
Doetinchem voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Het college te verzoeken om binnen vier 
weken een reactie te geven op de 
aanbevelingen. 

3. Het rekenkamerrapport inclusief de reactie van 
het college te agenderen voor 
raadsbehandeling. 

 Unaniem 

5.1. Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet 
nieuwbouw 
Wilhelminaschool 

1. De locatiekeuze Verdilaan 14a als passende 
nieuwbouwlocatie voor de Wilhelminaschool, 
conform scenario 1 uit de ‘locatiestudie 

Stemverklaring:  
PvLM wil graag de financiën in de gaten houden en 
met name wanneer de vervangende locatie niet 
gevonden kan worden bij de bestaande locaties en er 

Unaniem 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Wilhelminaschool’, ter kennisgeving aan te 
nemen. 

2. Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- 
inclusief btw beschikbaar te stellen: 
a. ten behoeve van het opstellen van een 

projectplan voor deze voorkeurslocatie 
waarin de volgende elementen conform 
kaders van het Integraal Huisvestingsplan 
onderwijs (IHP) nader worden uitgewerkt: 

 verkeersveiligheid qua inrichting en 
omgeving 

 ruimtelijke inpassing  

 duurzaamheid 

 betrokkenheid buurt 

 IKC-ontwikkeling  
b. Dit krediet ten laste te brengen van de 

reserve onderwijshuisvesting  
c. Hiertoe de 49ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
3. De eerder door het college van burgemeester 

en wethouders opgelegde geheimhouding van 
bijlage C, behorende bij de ‘locatiestudie 
onderwijshuisvesting Wilhelminaschool’, te 
bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 2 en 3 
van de Gemeentewet in samenhang met artikel 
10, lid 2 b van de Wet openbaarheid van 
bestuur (de economische of financiële belangen 
van de Staat, de andere publiekrechtelijke 
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, 
bedoelde bestuursorganen). 

een nieuwe locatie moet komen, daar zit volgens ons 
een cruciaal punt waar we heel alert op moeten zijn.  
GroenLinks vindt duurzaamheid en circulariteit erg 
belangrijk. Zij kunnen instemmen met het 
raadsvoorstel omdat het college heeft aangegeven 
dat circulair en energieneutraal bouwen 
meegenomen wordt in de nog nader te bepalen 
voorwaarden voor nieuwbouw en de fractie zal dit 
proces kritisch blijven volgen. 
LBD zal voor stemmen maar met aarzeling gezien de 
huidige plek van de Wilhelminaschool en de 
ontsluiting via de Verdilaan. Ondanks het feit dat de 
fractie voor stemt, hoopt ze op een ‘aha-erlebnis’ bij 
het college en dat alsnog samenwerking met een 
nieuwe school Hogenkamp wordt gezocht en dan 
weten wij een hele goede locatie. 

5.2. Koersnotitie 
Vrijetijdseconomie 2020-
2030 

1. De volgende drie speerpunten vast te stellen 
waarmee Doetinchem zich ontwikkelt als 
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in de 
Achterhoek, zoals verwoord in de Koersnotitie 
Vrijetijdseconomie 2020-2030: 
1. Doetinchem beleven 
2. Buiten-leven 

Stemverklaring: 
De SP vindt het in deze tijd niet verantwoord om 
budget te steken in onnodige projecten waarbij niet 
wordt onderbouwd wat het effect op de 
binnenstadseconomie is. We kunnen dit geld beter 
besteden aan het ondersteunen van onze 
ondernemers in deze zware tijden in plaats van hen te 

Tegen: SP 
Voor: CDA, 
PvdA, VVD, 
D66, 
GroenLinks, 
GBD, CU-SGP, 
LBD en PvLM.  
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3. Vitale en gastvrije sector 
2. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda 

Vrijetijdseconomie 2020-2021 van Doetinchem 
waarmee invulling wordt gegeven aan de 
hiervoor genoemde speerpunten. 

3. Kennis te nemen van het traject om te komen 
tot een nieuwe regionale uitvoeringsagenda 
vrijetijdseconomie voor de Achterhoek. 

vragen om bij te dragen aan het opleuken van onze 
binnenstad waarbij onduidelijk is of zij er 
daadwerkelijk profijt van hebben. Daarom zal de 
fractie van de SP tegen stemmen.  
 
De PvLM vindt het belangrijk dat het slagvaardig 
blijft, het moet niet verzanden in overleggen en veel 
papierwerk maar dat er echt wel degelijk wat gedaan 
wordt. Dat wil de fractie graag meegeven.  

6. Ingekomen stukken   Unaniem 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 28 mei 2020, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


