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Besluitenlijst gemeenteraad 9 juni 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

De agenda is ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

2. Coalitieagenda 2022-2026 ‘Samen 
groeien in kwaliteit’ 

De coalitieagenda 2022-2026 ‘Samen 
groeien in kwaliteit’ vast te stellen. 
 

Stemverklaringen 
PvLM is niet tegen het 
coalitieprogramma maar ze wil wel 
de rug vrij houden en daarom zal de 
fractie tegen stemmen. Dus het heeft 
niets over het coalitieprogramma zelf 
te zeggen.  
 
PvdA zal ook tegen stemmen. Niet 
omdat de fractie tegen de 
coalitieagenda of de plannen is, het is 
een coalitieagenda en daar wil de 
fractie het bij laten.  
 
FvD zal ook tegen stemmen omdat er 
te weinig voor de agrarische sector 
gedaan wordt.  

Aangenomen  
Voor: CDA, VVD, GBD, D66, LBD en 
CU-SGP 
Tegen: PvdA, PvLM, SP, GroenLinks en 
FvD 

3. Benoeming en installatie 
wethouders 

1. Het aantal wethouders te bepalen 
op zes met een totale 
tijdsbestedingsnorm van 550%. 

2. De volgende personen te 
benoemen tot wethouder met de 
aangegeven tijdsbestedingsnorm: 
a. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts, 

CDA (100%) 
b. Dhr. H. (Hans) Dales, VVD 

(100%) 
c. Dhr. P.J.A.O.M. (Patrick) 

Moors, GBD (100%) 
d. Dhr. E.J. (Jorik) Huizinga, D66 

(100%) 

 Stemming:  
Mevr. Lambregts, voor: 28 stemmen.  
Dhr. Dales, voor: 27 
Dhr. Moors, voor: 27  
Dhr. Huizinga, voor: 29 
Dhr. Bulten, voor: 29 
Dhr. Steintjes, voor: 28 
 
Raadsvoorstel: 
Aangenomen (unaniem) 
 
 

 
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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e. Dhr. H.G. (Henk) Bulten, CU-
SGP (75%) 

f. Dhr. L.T.M. (Rens) Steintjes, 
CDA (75%) 

3. Kennis te nemen van de concept-
portefeuilleverdeling. 

4. Toelating en installatie nieuwe 
raadsleden 

De heer D.J.M. van Hal, de heer 
R.G.M. Hummelink, de heer 
E.J.M. Kasteleijn, mevrouw J.J. Mons-
Vuulink, de heer J.G.A. Mullink en 
mevrouw S.M. Pijning-Kurpershoek 
toe te laten en te installeren als 
raadslid. 

  

5. Installatie nieuwe raadsopvolgers  De installatie heeft plaatsgevonden.  

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 7 juli 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


