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Besluitenlijst gemeenteraad 28 mei 2020 
 

Raad voltallig: ja, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda    

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 23 april 
2020 

   

3. Toelating en installatie van een 
raadslid (dhr. M. Hebels) 

 De toelating en installatie hebben 
plaatsgevonden. 

 

4. Vragenhalfuur  Toezegging:  
Bestrijding eikenprocessierups: 
wethouder Steintjes neemt de 
suggestie van de SP mee om 
aanplakstrips te verbieden.  

 

5. Voortgang maatregelen 
Coronacrisis 

De raadsmededelingen 2020-31 en 
2020-48 over de voortgang 
maatregelen corona voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 
 
Stemverklaring motie 1:  
LBD ziet deze motie als een eerste 
stap om in de toekomst om 
ondernemers zelf te laten bepalen 
wanneer winkels open gaan dus de 
fractie stemt voor.  
 

Voorstel: unaniem 
 
Motie 1 Tijdelijke verruiming van 
openingstijden op zondag voor 
ondernemers:  
voor: PvdA, GBD, LBD en PvLM 
tegen: CDA, VVD, SP, D66, GroenLinks 
en CU-SGP.  
De motie is verworpen.  
 
Motie 2 Stop de verhuurderheffing: 
voor: CDA, PvdA, SP, D66, GBD, 
GroenLinks, PvLM, CU-SGP en LBD.  
tegen: VVD 
De motie is aangenomen.  
 
Motie 3 Stop de huurverhoging:  
De SP trekt de motie in.  

                                                      
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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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

6.1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 
2020 

1. Het Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteit 2020 vast te stellen. 

2. Hiervoor een krediet beschikbaar 
te stellen van € 557.500,- en 
hiertoe de 52ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2020 vast te 
stellen. 

 Unaniem 

6.2. Conceptprogrammabegroting 
2021 Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (onderdeel van 
meerjarenbegroting 2019-2022) 

Geen wensen of bedenkingen 
formuleren met betrekking tot de 
conceptprogrammabegroting 2021 
van het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (ECAL). 

 Unaniem 

6.3. Financiële stukken 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) 2020 

1. Kennis te nemen van de 
voorlopige jaarstukken 2019 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG). 

2. Kennis te nemen van de kaderbrief 
2021-2024 VNOG. 

3. Bij de VNOG een zienswijze in te 
dienen op de concept-
programmabegroting 2021-2024 
a. in te stemmen met de concept-

programmabegroting 2021-
2024; 

b. de financiële consequenties als 
gevolg van het COVID-19 in de 
definitieve programma-
begroting 2021-2024 
inzichtelijk te maken. 

4. De VNOG te informeren 
overeenkomstig de conceptbrief. 

 Unaniem 

6.4. Conceptprogrammabegroting 
2021 en jaarstukken 2019 GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 

1. Kennis te nemen van de 
voorlopige jaarstukken 2019 van 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

2. Een zienswijze in te brengen op de 
concept Programmabegroting 
2021 van GGD Noord- en Oost-

 Unaniem 
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Gelderland dat het zaak is dat de 
GGD reeds in 2021 de eerste 
taakstellingen als uitkomst van de 
takendiscussie weet te effectueren 
of op zijn minst zal starten. 

3. Naar aanleiding van de begroting 
2021 de GGD te verzoeken om de 
kosten voor de Jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) adolescenten vanaf 
2022 in de inwonerbijdrage op te 
nemen na de integrale 
doorontwikkeling van de JGZ. 

4. Het dagelijks bestuur van de GGD 
NOG te informeren over deze 
reactie. 

7. Ingekomen brieven   Unaniem 

8. Motie PvdA en SP over Onderzoek 
Hofstraat - Burgemeester van 
Nispenstraat 

  Deze behandeling van de motie is 
uitgesteld. 

9. Motie CDA e.a. over 
Ziekenhuiszorg 

De raad roept alle betrokkenen op: 

 Om op korte termijn, binnen 
4 maanden, een gezamenlijke 
heldere regiovisie te schetsen 
voor de toekomst van de 
ziekenhuiszorg in de Achterhoek. 
Waarbij tevens invulling wordt 
gegeven aan de gewenste 
innovatieve en technologische 
ontwikkelingen, een 
toekomstbestendige zorg, 
rekening houdend met de 
vergrijzing en ontgroening, 
aantrekkelijk werkgeverschap en 
de noodzaak tot samenwerking in 
de regio. 

 Een verkenner van de minister 
maximaal te ondersteunen in zijn 

 Voor: CDA, PvdA, VVD, D66, GBD, 
GroenLinks, PvLM, CU-SGP en LBD 
Tegen: SP 
De motie is aangenomen.  
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werkzaamheden en zich hieraan 
te committeren omwille van de 
toekomst van de ziekenhuiszorg 
in de Achterhoek.  

 
Roept het college op:  

 Het bestuur van het Slingeland 
ziekenhuis daarna te verzoeken 
op de kortste mogelijke termijn 
een vergunningsaanvraag te doen 
voor een passende nieuwbouw 
van het Slingeland ziekenhuis 
binnen de planologische 
mogelijkheden.  

 
Spreekt tenslotte uit dat de 
nieuwbouw van het ziekenhuis voor 
de West-Achterhoek van het grootst 
mogelijke belang is voor de toekomst 
van de zorg in de Achterhoek.  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 25 juni 2020, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


