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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda 
2.  

   

3. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 28 januari 
2021 

4.  

De besluitenlijst is ongewijzigd 
vastgesteld.  

  

5. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over 
vechtscheidingen en 
ondertoezichtstelling kinderen. 
Toezegging: wethouder Sluiter stuurt 
het aantal ondertoezichtstellingen 
naar de raad en zoekt uit of de cijfers 
te herleiden zijn tot de oorzaak 
vechtscheidingen.  
 
De PvdA stelt vragen over wijkcentra. 
 
D66 stelt vragen over het nationaal 
plan onderwijs.  
 
PvdA stelt vragen over corona en 
jongeren.  
 
SP stelt vragen over de 
toeslagenaffaire.  
 

 

6. Exploitatie SAZA-hal 1. Akkoord te gaan met het 
aanvaarden van het eigendom 
van de SAZA-hal op basis van het 
inroepen van erfpacht en het 
overnemen van de 
exploitatieverantwoordelijkheid 
door gemeente. 

Stemverklaring: de PvdA bedankt de 
wethouder met zijn harde 
toezegging om de huren niet te gaan 
verhogen behoudens de indexatie. 
Vanwege het maatschappelijk belang 
van de hal, ons sportklimaat en de 
gebruikers wil de fractie voor het 

Aangenomen (bij hamerslag) 

                                                      
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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2. De financiële consequenties van 
deze overname, die - conform de 
in de bijlage gegeven 
onderbouwing- neerkomt op een 
bijdrage van – € 87.000 
incidenteel en - € 178.000 
structureel te betrekken bij de 
Eerste Bestuurlijke Monitor 2021 
en de Kadernota 2022. 

3. Akkoord te gaan met de 
overgang van het personeel van 
de SAZA-hal naar de gemeente, 
direct dan wel indirect. 

 

voorstel stemmen. De PvdA wil wel 
graag in informatief verband met de 
raad nog eens terugblikken om lessen 
te trekken. Daarnaast hoopt de 
fractie dat de wethouder terugkomt 
met een financieel gedegen basis 
voor de SAZA-hal.  

7. Uitgangspuntennota 2022 GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 

1. De reactie op de 
Uitgangspuntennota 2022 GGD 
Noord- en Oost-Gelderland (NOG) 
vast te stellen waarin het bestuur 
van de GGD wordt verzocht om: 
a. bij de doorontwikkeling van 

de jeugdgezondheidszorg 
rekening te houden met de 
volgende punten: 
- de jeugdgezondheid 

adolescenten als integraal 
onderdeel van de 
jeugdgezondheid mee te 
nemen, zowel inhoudelijk 
als financieel (via de 
inwonerbijdrage); 

- het gebruik van een 
geactualiseerde 
verdeelsleutel 
jeugdgezondheid 
adolescenten wanneer er 
(nog) sprake is van een 
subsidieaanvraag 2022; 

- zorgen dat de 
jeugdgezondheidszorg in 

 Aangenomen (bij hamerslag) 
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de praktijk aansluit bij de 
lokale ketenpartners; 

b. voor de bekostiging van het 
Rijksvaccinatieprogramma 
binnen de middelen te blijven 
die het Rijk heeft toegevoegd 
aan het Gemeentefonds. 

2. Het dagelijks bestuur van de GGD 
NOG daarvan in kennis te stellen. 

 

6.1. Kadernota VNOG 2022-2025 1. Kennis te nemen van de 
Kadernota 2022-2025 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG). 

2. De VNOG aan te geven geen 
aanleiding te zien tot een reactie 
op de Kadernota 2022-2025. 

3. De VNOG te informeren 
overeenkomstig bijgevoegde 
conceptbrief. 

 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

6.2. Wijziging gemeenschappelijke 
regeling VNOG 

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

 Aangenomen (bij hamerslag) 

6.3. Wijziging Samenwerkingsregeling 
Regio Achterhoek 

1. Voor zover het betreft 
raadsbevoegdheden in te 
stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen zoals opgenomen in 
de 25e wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek en; 

2. Voor zover het betreft 
collegebevoegdheden, het college 
toestemming te geven om in te 
stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen zoals opgenomen in 
de 25e wijziging van de 

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

Aangenomen (bij hamerslag) waarbij 
de fractie van de SP geacht wordt te 
hebben tegengestemd.  
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Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek. 

 

6.4. Bestemmingsplan 
parapluherziening externe 
veiligheid 2020 

1. De 'Parapluherziening Externe 
veiligheid - 2020' vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

7. Ingekomen brieven   Aangenomen (bij hamerslag) 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 25 maart 2021, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


