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Besluitenlijst gemeenteraad 24 februari 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd:  
- De moties van de SP en anderen over het 

meedoenarrangement; 
- De motie van de SP en anderen over Geen eigen 

normen voor windmolens;  
- De motie van de PvdA en anderen over 

Kruisbergseweg 30 km;  
- De motie van de PvdA over Gebruik containertuin 

voor ondergrondse containers; 
- De motie van de PvdA en anderen over Onderzoek 

afvalsorteermachine;  
- De motie van de PvdA en anderen over 

Taaltoegankelijkheid. 
 
Na de opening en vaststelling van de agenda 
beantwoordt wethouder Lambregts de artikel 38- 
vragen van de PvdA over Park of Dutch Dreams. De PvdA 
heeft naar aanleiding van de beantwoording geen 
behoefte aan nadere inlichtingen. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
27 februari 2022 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.    

3. Vragenhalfuur  SP stelt vragen over platform armoedebestrijding, 
ouderen in de knel. 
 
SP stelt vragen over The Passion. 

 

4.1. Uitgangspuntennota 2023 
GGD Noord- en Oost-
Gelderland 

1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2023 
GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) vast te 
stellen waarin het bestuur van de GGD wordt 
verzocht om:  
a. de gevraagde extra financiële investeringen 

voor de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten ‘takendiscussie’ de 

 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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komende jaren daartoe strikt te beperken; 
daarbij benadrukken wij het belang om de 
(financiële) voordelen van samenwerking op 
te zoeken; 

b. gemeenten bij de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten aan de voorkant te 
betrekken bij de concrete invulling, voor 
zover deze inhoudelijk en direct relevant 
voor gemeenten zijn; 

c. medewerking daar waar wij de 
dienstverlening van meer nabij willen 
monitoren op inzet en resultaat; 

d. gemeenten op de hoogte te houden van de 
resultaten van de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten. 

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

3. De financiële gevolgen te vertalen in de 
gemeentebegroting 2023 op basis van de 
definitieve cijfers uit de programmabegroting 
2023 GGD NOG. 

4.2. Aanvraag om suppletie 
‘Bommenregeling’ en bijdrage 
in de gemaakte kosten 
opsporing niet gesprongen 
explosieven 

Een aanvraag in te dienen bij het ministerie van 
binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor 
suppletie in de gemaakte kosten (68% van 
€ 59.088,88) voor de opsporing van niet 
gesprongen explosieven (zgn. ‘bommenregeling’). 

 Aangenomen 
(bij hamerslag) 

4.3. Budget beschikbaar stellen 
subsidie Regio 8RHK 

1. Vooruitlopend op de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat 2021 het niet gebruikte 
budget voor ‘verduurzaming woningvoorraad’ 
van € 176.000,- over te hevelen naar 2022. 

2. Aanvullend een budget ad € 2.439.154,- ter 
beschikking te stellen voor de vitalisering van 
verouderde woongebieden te dekken door 
ontvangen subsidie ad € 2.439.154,- en hiertoe 
de 20e wijzing van de begroting 2022 vast te 
stellen. 

 Aangenomen 
(bij hamerslag) 

4.4. Instellen auditcommissie 1. Een auditcommissie in te stellen, als een 
commissie conform artikel 84 van de 
Gemeentewet. 

 Aangenomen 
(bij hamerslag) 
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2. Bij de samenstelling van de auditcommissie te 
kiezen voor het fractiemodel. 

3. De vergaderingen van de auditcommissie in 
beslotenheid te houden, waarbij de adviezen 
van de commissie aan de gemeenteraad 
openbaar zijn. 

4. Na de gemeenteraadsverkiezingen de leden 
van de auditcommissie te benoemen. 

5. De auditcommissie voor haar werkzaamheden 
een huishoudelijk reglement op te laten stellen 
en hiervan de raad op de hoogte te stellen. 

6. Over vier jaar de werkwijze van de 
auditcommissie te evalueren.  

5. Ingekomen brieven   Aangenomen 
(bij hamerslag) 

6. Twee moties SP over het 
Meedoenarrangement:  

- Motie tijdig signaal dat er nog 
punten over zijn van het 
meedoenarrangement;  

- Motie meenemen punten 
meedoenarrangement 

 
 
De motie is ingetrokken. 
 
De motie is ingetrokken. 

  

7. Motie SP en anderen Geen 
eigen normen voor 
windmolens 

Het college op te dragen niet zelf normen op te 
(laten) stellen voor het plaatsen van windmolens. 

  Aangenomen 
(unaniem) 

8. Motie PvdA en anderen over 
Kruisbergseweg 30 km 

De motie is verworpen. Stemverklaringen: 
CU-SGP heeft er vertrouwen in dat het college serieus 
naar de verkeerssituatie bij de oversteken gaat kijken en 
stemt tegen deze motie.  
GBD denkt dat met de juiste intentie om de oversteken 
goed te doen voor de tijdelijke school die daar komt, in 
de toekomst de twee vestigingen tegenover elkaar, dat 
dat voor nu de juiste beslissing is. Op het moment dat 
het politierapport er is, kan de wethouder daar ook nog 
wat mee doen en de fractie is ook benieuwd naar de 
uitkomsten daarvan.  
VVD vond de antwoorden van de wethouder duidelijk, 
de wethouder kan de politie vragen om enigszins vaart 
te maken met het onderzoek maar de fractie gaat niet 
voor stemmen.  

Verworpen  
Voor: PvdA, 
GroenLinks en 
fractie Hubers. 
Tegen: CDA, 
VVD, SP, D66, 
GBD, CU-SGP  
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SP zal, gehoord hebbende van wat de wethouder zegt, 
ook tegen stemmen. Waarbij de fractie aan de indieners 
vraagt als er straks meer informatie bekend is om dan te 
kijken of je wellicht nog in een andere vorm alsnog tot 
een goede oplossing kunt komen.  

9. Motie PvdA over gebruik 
containertuin voor 
ondergrondse containers 

De motie is ingetrokken. Toezegging:  
Wethouder Steintjes neemt de motie over  

 

10. Motie PvdA en anderen over 
Onderzoek 
afvalsorteermachine 

Het college op te roepen: 
1. te onderzoeken hoeveel restafval en daarmee 

ook kosten, we kunnen besparen als we 
gebruik zouden maken van een 
afvalsorteermachine zoals deze door de AVR 
in Rotterdam gebruikt wordt; 

2. te onderzoeken of we zelf en/of in 
samenwerking met andere gemeenten ervoor 
kunnen zorgen dat ons afval gescheiden 
wordt door een afvalsorteermachine zoals dat 
gebeurt bij de AVR in Rotterdam. 

Stemverklaringen:  
GroenLinks heeft het volste vertrouwen in de uitkomst 
van een eventueel onderzoek maar de fractie zal 
principieel tegen deze motie stemmen omdat ze 
gewoon niet voor na-scheiden zijn.  
VVD benadrukt nogmaals dat de fractie het niet eens is 
met de overwegingen en de conclusies die daarbij 
worden getrokken. De fractie is voor de motie omdat ze 
vertrouwen heeft in de uitkomst.  

Aangenomen 
Tegen: 
GroenLinks 
Voor: alle 
overige fracties 

11. Motie PvdA en anderen over 
Taaltoegankelijkheid 

De motie is ingetrokken.  Toezegging:  
Burgemeester Boumans informeert de raad of de 
ondertiteling als een tekstbestand gedownload kan 
worden.  

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 29 maart 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


