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Besluitenlijst digitale vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 
 

Raad voltallig: ja (zie bijlage) 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd 
vastgesteld.  

  

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 29 april 
2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  PvdA over stopzetten uitkeringen bij 
gedwongen opname. 
 
PvdA over stapeling 
rijksbezuinigingen in het sociaal 
domein. 
- Toezegging: wethouder Sluiter 

zegt dat het college terugkomt 
op de vraag naar een tekort-
begroting.  

 
D66 over energietransitie en de 
samenleving. 
 
SP over beantwoording WOB-
verzoeken. 
- Toezegging: burgemeester 

Boumans zegt toe dat hij een 
informatieve sessie voor de raad 
organiseert over het WOB-
beleid/archivering in het 
algemeen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bekrachtiging Noodverordening 
ter voorkoming van ernstige 
wanordelijkheden en 
verstoringen van de openbare 
orde en veiligheid 15 mei 2021 

De noodverordening De Graafschap 
voor 15 mei 2021 te bekrachtigen. 
 
Motie: 
spreekt uit: 

 
 
 
Motie LBD e.a. De Graafschap. 

Voorstel 
Aangenomen (bij hamerslag). 
 
Motie LBD e.a. De Graafschap:  

                                                      
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 

- dat zij grote waardering heeft 
voor de inzet en opstelling van 
politie, omwonenden, club en 
supportersverenigingen; 

 
verzoekt het college: 
- gedupeerden van de rellen waar 

nodig te ondersteunen; 
- de waardering ook aan politie en 

omwonenden kenbaar te maken;   
- voortaan relschoppers niet meer 

te betitelen als “fans van de 
Graafschap”. 

Aangenomen (bij hamerslag) waarbij 
de fractie van GBD geacht wordt te 
hebben tegengestemd.  
  

5.1. Parapluherziening Archeologie 
2020 

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

2. De 'Parapluherziening 
Archeologie - 2020' gewijzigd vast 
te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

5.2. Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord- 
en Oost Gelderland 

Het college toestemming te verlenen 
om akkoord te gaan met de door de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland voorgestelde aangepaste 
gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland.  

 Aangenomen (bij hamerslag) 

5.3. Conceptprogrammabegroting 
2022 GGD Noord- en Oost-
Gelderland 

1. Kennis te nemen van de 
voorlopige jaarstukken 2020 van 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

2. Een zienswijze in te brengen op 
de concept-Programmabegroting 
2022 van GGD Noord- en Oost-
Gelderland dat het zaak is dat de 
GGD nog dit jaar de uitkomsten 
van de takendiscussie presenteert 
met de impact op de begroting. 

3. Geen zienswijze in te brengen op 
de 1e begrotingswijziging van de 

 Aangenomen (bij hamerslag) 
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concept-programmabegroting 
2022. 

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

6. Ingekomen brieven   Aangenomen (bij hamerslag) 

7. Motie PvLM e.a. regionale 
energietransitie 

  PvLM heeft deze motie 
aangehouden. 

8. Motie PvdA en SP Doetinchem 
helpt slachtoffers 
toeslagenaffaire 

 Toezegging:  
Wethouder Huizinga informeert de 
gemeenteraad na de zomer over de 
stand van zaken met de gezinnen in 
de gemeente Doetinchem die 
slachtoffer zijn van de 
toeslagenaffaire.  

PvdA en SP hebben deze motie 
aangehouden.  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 24 juni 2021. 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


