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Besluitenlijst gemeenteraad 24 september 2020 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.    

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
16 juli 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Toelating en 
installatie van een 
raadslid, de heer 
M. Hebels 

 Toelating en installatie hebben plaatsgevonden.  

4. Vragenhalfuur  Er zijn geen vragen in het vragenhalfuur gesteld.   

5. Vaststellen Integraal 
beslisdocument 
Sportbedrijf 
Doetinchem BV 

1. De omschreven gemeentelijke 
opdracht, de daarbij horende 
ambities en de sturingsfilosofie vast 
te stellen, die onderdeel uitmaken 
van het Integrale beslisdocument 
Oprichting Sportbedrijf Doetinchem 
BV. 

2. Het Sportbedrijf op 1 januari 2021 
van start te laten gaan, de 
structurele bijdrage aan het 
Sportbedrijf Doetinchem vast te 
stellen, vooruitlopend op het 
vaststellen van de begroting 2021, 
op € 2.537.000, jaarlijks te indexeren, 
en deze middelen via een 
Dienstverleningsovereenkomst ter 
beschikking te stellen aan het 
Sportbedrijf Doetinchem BV. 

Stemverklaring:  
Fractie Hubers verklaart na heen en weer getennist te hebben tussen het 
besluit om voor of tegen te zijn, besluit hij in dit geval om voor te zijn. 
De coronacrisis, het onzekere van de sporttoekomst lijkt de fractie in dit 
geval een goede voorstander van het sportbedrijf en hij hoopt dat de 
breedtesport vooral hier heel veel aan heeft en hij wenst het sportbedrijf 
veel succes toe. 

Tegen: SP 
Voor: alle andere 
fracties 

3. Ingekomen brieven   Unaniem 

4. Nadere inlichtingen 
beantwoording 
artikel 38-vragen 

 GroenLinks vraagt nadere inlichtingen aan het college naar aanleiding 
van de beantwoording van de artikel 38-vragen over rubbergranulaat en 
handhaving Voltastraat 86.  

 

                                                      
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


2 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

Toezegging handhaving Voltastraat: 
De burgemeester zegt toe dat hij zal kijken of hij rapportages van de ODA 
over de controles in april en augustus 2019 naar de raad kan sturen. 

5. Motie PvLM e.a. over 
zondagopenstelling 

 Stemverklaringen:  
GroenLinks roept alle inwoners op om goed na te denken over zijn of 
haar koopgedrag en steeds minder te kopen om klimaatverandering 
tegen te gaan. Het verruimen van de openingstijden geeft echter een heel 
ander signaal af en daarom stemt de fractie tegen deze motie.  
 
De SP voegt de daad bij het woord en zal bij aanname van deze motie uit 
de raadswerkgroep zondagopenstelling stappen. 

Tegen: 
GroenLinks, SP, 
CU-SGP, 
raadsleden 
Berends en 
Heuthorst van 
het CDA.  
Voor: raadsleden 
Ernst, Gerritsen, 
Hilferink, Veenes 
en Veldkamp van 
het CDA, PvdA, 
VVD, D66, GBD, 
LBD, PvLM, 
fractie Hubers 

6. Motie LBD e.a. over 
fietsoversteek 
Bilderdijkstraat 

De motie is aanhouden. Toezegging:  
De wethouder neemt de suggestie van LBD om de snelheid van fietsers 
naar beneden brengen ter overweging mee. 
 
LBD geeft aan dat de indieners de motie na deze toezegging voorlopig 
aanhouden. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


