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Besluitenlijst digitale gemeenteraad 24 juni 2021 
 
Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda    

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 27 mei  
2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  VVD over de omvang van het 
woningtekort. 
 
VVD over status nieuwbouw 
Slingeland ziekenhuis. 
 
VVD over verkeersveiligheid rotonde 
Energieweg. Wethouder Steintjes 
deelt de uitkomst van het onderzoek 
naar de verkeersveiligheid op de 
rotonde met de gemeenteraad.  
 
SP over niet-uitbetalen van 
vakantiegeld aan 
bijstandsgerechtigden.  
 
PvLM over handhaving 
Koningsweg/Teamgamez.  
De burgemeester stuurt een tijdlijn 
van incidenten en door wie wanneer 
is gehandhaafd naar de 
gemeenteraad.  
 
PvdA over Europaweg, rotonde 
Auroraweg en viaduct Sicco 
Mansholtweg.  
 
PvLM over overlast Overstegen.  

 

                                                      
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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4.1. Bestemmingsplan Stedelijk 
Gebied - 2021 

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

2. Het bestemmingsplan 'Stedelijk 
gebied - 2021' gewijzigd vast te 
stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

4.2. Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart Regio 
Achterhoek 2020 

De Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart Regio 
Achterhoek 2020 vast te stellen.  

 Aangenomen (bij hamerslag) 

4.3. Begroting 2022 Regio 
Achterhoek 

1. Een zienswijze over de Begroting 
2022-2025 Regio Achterhoek bij 
het dagelijks bestuur van de 
Regio Achterhoek naar voren te 
brengen, welke in hoofdzaak 
behelst: 
a. dat het onwenselijk is om 

gemeentelijke overschotten 
op de exploitatie structureel 
en van tevoren te blijven 
toevoegen aan het 
Investeringsfonds; 

b. dat dit aanleiding is voor de 
gemeente Doetinchem om 
tegen de voorliggende 
begroting van de Regio 
Achterhoek te stemmen. 

Stemverklaringen:  
 
De SP blijft tegen de huidige vorm 
van de Regio Achterhoek en zal 
daarom tegen stemmen.  

Aangenomen (bij hamerslag) waarbij 
de SP geacht wordt te hebben tegen 
gestemd.  

4.4. Jaarrekening 2020 en 
programmabegroting 2022-2025 
VNOG 

1. Kennis te nemen van de 
voorlopige jaarstukken 2020 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG). 

2. Kennis te nemen van de reacties 
op de kadernota 2022-2025. 

3. Bij de VNOG geen zienswijze in te 
dienen op de 
conceptprogrammabegroting 
2022-2025. 

Stemverklaringen:  
 
PvLM vraagt om de financiën toch 
beter in de gaten te houden. 

Aangenomen (bij hamerslag) 
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4. De VNOG te informeren 
overeenkomstig bijgevoegde 
conceptbrief. 

4.5. Benoeming lid Raad van Toezicht  
bestuurstichting IJsselgraaf-
Spelenderwijs 

Mevrouw C. Groot Kormelink per 
1 september 2021 te benoemen als lid 
van de Raad van Toezicht van de 
bestuurstichting IJsselgraaf-
Spelenderwijs.  

Stemverklaringen:  
 
Mevrouw Heerenveen onthoudt zich 
van stemming omdat zij werkzaam is 
bij de stichting IJsselgraaf.  

Aangenomen (bij hamerslag)  

4. Ingekomen stukken    Aangenomen (bij hamerslag)  

5. Motie PvdA e.a. Witte Anjer 
Perkje voor Doetinchemse 
veteranen 

Het college op te dragen: 
- een stukje grond ter beschikking 

te stellen voor een witte anjer 
perkje; 

- de benodigde planten aan te 
schaffen en het parkje aan te 
planten; 

- dit parkje van een toelichting te 
voorzien en te onderhouden; 

- dit alles te doen in overleg met 
de veteranen en het bestuur van 
de SVON; 

- te onderzoeken op welke 
manieren de gemeente daarnaast 
waardering kan geven aan 
veteranen. 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

6. Motie D66 e.a. Zoekproces 
alternatieve locatie tankstation 
Wenting 

 De burgemeester zal het proces van 
bespreking in het presidium over dit 
onderwerp in beeld brengen. 

Verworpen 
 
Voor: 14 raadsleden (PvdA, D66, SP, 
GroenLinks) 
Tegen: 16 raadsleden (CDA, VVD, 
GBD, CU-SGP, PvLM, fractie Hubers) 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 8 juli 2021, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 


