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Besluitenlijst digitale raadsvergadering 23 december 2021 
 

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: 
- Beantwoording art. 38-vragen 

PvLM over jeugdzorg en 
zorgaanbieder; 

- Beantwoording art. 38-vragen SP 
over: 
a. tekort huurwoningen voor 

mensen met urgentie en; 
b. moeder en dochter die 

dakloos dreigen te worden; 
- De motie van de PvdA en 

GroenLinks over Bijenbeleid.  
 
Op verzoek van de SP wordt het 
voorstel Belastingverordeningen 2022 
een bespreekstuk.  
 
Op verzoek van de PvdA wordt het 
voorstel Technische begrotings-
wijzigingen 2021 een bespreekstuk. 
 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
25 november 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd 
vastgesteld.  

  

3. Vragenhalfuur  PvdA stelt vragen over gelden 
jeugdzorg.  
 

 

4. Vierde wijziging Algemene 
plaatselijke verordening gemeente 
Doetinchem 2016 

1. De volgende wijzigingen door te 
voeren in de Vierde wijziging 
Algemene plaatselijke verordening 
2016: 

Stemverklaringen amendement: 
- CU-SGP had graag gezien dat het 

carbidschieten niet tot 2 uur 
’s nachts maar alleen op 
oudejaarsdag tot 18.00 uur 
toegestaan zou worden. 

Amendement: aangenomen 
(bij hamerslag) 
 
 
Gewijzigd voorstel: 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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- artikel 2:45 Betreden plantsoenen 
en dergelijke als volgt aan te 
vullen: 
(… bij de gemeente in onderhoud 
zijnde parken, wandelplaatsen, 
plantsoenen, groenstroken of 
grasperken) en daarom tijdelijk 
niet betreden mogen worden 
(…); 

- artikel 2:73a Carbidschieten, lid 3, 
sub a te vervangen door: 
a. het carbidschieten vindt plaats 
op 31 december tussen 10.00 uur 
en 1 januari 02.00 uur, met 
uitzondering van 31 december 
2021 en 1 januari 2022, dan vindt 
het carbidschieten plaats op 
31 december tussen 10.00 uur en 
18.00 uur; 

- artikel 5:32 Crossterreinen, lid 1 te 
herstellen naar de beschrijving in 
de Derde wijziging APV 2016: 
1. Het is verboden op enig terrein, 
geen weg zijnde, met een 
motorvoertuig of een bromfiets 
een wedstrijd dan wel, ter 
voorbereiding van een wedstrijd, 
een trainings- of proefrit te 
houden of te doen houden dan 
wel daaraan deel te nemen, dan 
wel een motorvoertuig of een 
bromfiets met het kennelijke doel 
daartoe aanwezig te hebben. 

2. De aldus gewijzigde Algemene 
plaatselijke verordening 
gemeente Doetinchem 2016, 
vierde wijziging, vast te stellen. 

3. Dit besluit in werking te laten 
treden op de dag na 
bekendmaking. 

Carbidschieten is jaarlijks slechts 
één keer toegestaan. De positieve 
punten uit het amendement 
tellen voor de fractie zwaarder en 
om deze reden zal de fractie 
instemmen met het voorstel.  

- Ondanks het feit dat GroenLinks 
wel met het amendement zal 
instemmen na alle wijzigingen die 
zijn doorgevoerd. Het mag 
duidelijk zijn dat wat de fractie 
betreft het carbidschieten zo was 
gebleven zoals het oorspronkelijk 
stond. Dus niet nog ’s avonds na 
zes uur, precies om de reden die 
de burgemeester ook heeft 
aangegeven. 

- D66 had aanvankelijk wat moeite 
met het amendement maar na 
alle wijzigingen kan de fractie 
daar mee instemmen. Ook wat 
betreft het carbidschieten hoewel 
de fractie een inperking van de 
tijd aantrekkelijk zou vinden, ook 
in de toekomst. 
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5.1. Wijziging Verordening 
individuele studietoeslag 
gemeente Doetinchem 2018  

Artikel 5, lid 1 van de Verordening 
individuele studietoeslag 2018 met 
ingang van 1 januari 2022 te wijzigen 
in: 
Artikel 5. Hoogte individuele 
studietoeslag  
1. Een individuele studietoeslag 

bedraagt voor personen: 

21 jaar en ouder:  € 300 

20 jaar     € 240 

19 jaar     € 180 

18 jaar      € 150 

 

Stemverklaringen:  
- De PvdA blijft moeite houden dat 

iemand van 18 jaar maar de helft 
krijgt in vergelijking met iemand 
van 21 jaar. De fractie had graag 
gezien dat iedereen met een 
arbeidsbeperking ongeacht 
zijn/haar leeftijd hetzelfde zou 
krijgen. Immers, de mate van je 
beperking hangt niet samen met 
je leeftijd. Echter het niveau van 
waar we vandaan kwamen en 
wat nu voorligt in dit voorstel is 
een gigantische stap voorwaarts 
en daarvoor ook onze dank 
richting het college en daarom is 
de fractie voor het voorstel.  

- SP is blij dat na de verhoging naar 
aanleiding van de motie in 2018 
studietoeslag voor studenten met 
een beperking medio 2022 
landelijk aangepast gaat worden. 
Dat de gemeente Doetinchem dit 
al op 1 januari 2022 invoert. De SP 
vindt wel dat de bedragen op 
leeftijd nog rechtgetrokken 
zouden moeten worden. Want of 
je nu 18 of 21 bent de 
studieonkosten zijn gelijk. 
Wellicht komt dit later nog. De 
fractie zal wel voor het voorstel 
stemmen.  

Aangenomen (bij hamerslag) 

5.2. Belastingverordeningen 2022  De volgende 12 belasting-
verordeningen voor 2022 vast te 
stellen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing 

en reinigingsrechten 2022 
2. Verordening hondenbelasting 

2022 

Stemverklaringen amendement 1: 
- GBD is niet voor de nieuwe 

inzamelwijze van het afval, de 
fractie zal tegen de 
amendementen stemmen en voor 
het voorstel. Dit is een besluit de 
raad al genomen heeft en in de 

Amendement 1 Drie tarieven vaste 
kosten: verworpen 
(bij hamerslag, waarbij de fracties van 
de SP, PvLM en fractie Hubers geacht 
worden te hebben voorgestemd) 
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3. Legesverordening 2022 
4. Verordening lig-, kade- en 

terreingeld 2022 
5. Verordening marktgeld 2022 
6. Verordening 

onroerendezaakbelastingen 2022 
7. Verordening parkeerbelastingen 

2022 
8. Verordening precariobelasting 

2022 
9. Verordening reclamebelasting 

2022 
10. Verordening rioolheffing 2022 
11. Verordening toeristenbelasting 

2022 
12. Wegsleepverordening gemeente 

Doetinchem 2022 
 

toekomst kan de raad dit wijzigen 
maar niet op dit moment. 

- CU-SGP wilde precies hetzelfde 
zeggen als GBD.  

- Fractie Hubers zal voor de 
amendementen stemmen want 
het lijkt in ieder geval te helpen 
bij het voorkomen van extra 
zwerfafval en dat is belangrijk.  

 
Stemverklaringen amendement 2:  
- Fractie Hubers wil ook voor dit 

amendement stemmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemverklaringen voorstel:  
- PvdA heeft bij dit voorstel een 

uitgestoken hand gedaan om een 
verbinding te maken met het 
college, ook gezien de vele 
signalen die de fractie heeft 
ontvangen uit de maatschappij. 
De fractie blijft het scherp zal 
monitoren op meldpunt.  
Echter de fractie vindt niet dat je 
tegen een algehele belasting-
verordening kunt stemmen en 
stemt voor het voorstel met 
daarbij de grote kanttekening dat 
de PvdA zeer kritisch is op de 
afvalstoffen.  

- SP heeft bewust de discussie met 
de wethouder niet gevoerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 2 Vaste kosten 
restafval: verworpen 
(bij hamerslag, waarbij de fracties van 
de SP, PvLM en fractie Hubers geacht 
worden te hebben voorgestemd)  
 
Amendement 3 Gelijke kosten voor 
iedere inwoner: verworpen 
(bij hamerslag, waarbij de fracties van 
de SP, PvLM en fractie Hubers geacht 
worden te hebben voorgestemd) 
 
Voorstel: aangenomen 
(bij hamerslag, waarbij de fracties van 
de SP, PvLM en fractie Hubers geacht 
worden te hebben tegengestemd) 
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omdat het niet direct ging om de 
inhoud maar om de kosten voor 
de inwoners. Het is wel bijzonder 
dat de PvdA er hier van alles over 
zegt terwijl ze voor dit beleid 
heeft gestemd. De SP denkt dat 
ze er met z’n over verder moeten 
praten het komend jaar en stemt 
dus tegen het voorstel.   

- PvLM zal ook tegen stemmen. 
- Fractie Hubers zal tegen stemmen 

omdat er geen wijzigingen zijn 
doorgevoerd in het voorstel. 

 

5.3. Technische begrotingswijziging 
2021 

1. De technische begrotingswijziging 
2021 vast te stellen en hiermee de 
64ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2021 vast te 
stellen. 

2. Daarmee ook de volgende 
besluiten te nemen: 
a. Een aankoopkrediet van  

€ 300.000 beschikbaar te stellen 
voor de aankoop van een 
gedeelte van het perceel - 
kadastraal bekend: Wehl, sectie 
H, nr. 6777, groot 6.722 m², ten 
behoeve van de ontwikkeling 
van Heideslag fase 2 en deze te 
dekken uit de toekomstige 
kavelverkopen in Heideslag 
fase 2. 

b. Het vanuit de 
septembercirculaire 2020 
toegevoegde bedrag aan de 
coronareserve ad € 24.000 voor 
coronasteun voor 
jeugdorganisaties ter grootte 
van € 18.000 toe te voegen aan 

Stemverklaringen: 
- VVD geeft aan dat de krediet-

aanvraag voor het project Wehl 
Heideslag noodzakelijke bouw 
van nieuwe huizen in Wehl zo 
wordt versneld in plaats van 
vertraagd. Dus goed nieuws voor 
de inwoners die op zoek zijn naar 
een nieuwe woning in Wehl.  

- SP vindt de technische 
begrotingswijziging niet 
technisch van aard. Om geen 
precedent te scheppen dat 
voorstellen zomaar in een 
technische begrotingswijziging 
worden opgenomen, zal de SP 
tegen stemmen.  

Aangenomen 
(bij hamerslag, waarbij de fractie van 
de SP wordt geacht te hebben 
tegengestemd)  



6 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

het budget voor de 
deelnamesubsidie.  

c. Uit te spreken dat er geen 
wensen en bedenkingen zijn 
over het verstrekken van de 
geldlening aan SAZA en de 
begroting hierop te wijzigen. 

3. Kennis te nemen van de 
informatie over de 
coronaregelingen. 

 

5.4. Bestemmingsplan 
Doetinchemseweg naast 19 
Doetinchem – 2021 

1. De Nota van zienswijzen vast te 
stellen. 

2. Het bestemmingsplan 
'Doetinchemseweg naast 19 
Doetinchem - 2021' ongewijzigd 
vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 

 Aangenomen (bij hamerslag) 

6. Ingekomen brieven   Aangenomen (bij hamerslag) 

7. Artikel 38-vragen PvLM over 
jeugdzorg en een zorgaanbieder.  

   

8. Artikel 38-vragen SP over tekort 
huurwoningen voor mensen met 
een urgentie en moeder en 
dochter die dakloos dreigen te 
worden. 

   

9. Motie PvdA en GroenLinks over 
Bijenbeleid  

 Motie wordt ingetrokken  

10.  Eindejaarwoord nestor  Raadslid en nestor van de raad Ans 
Putman richt zich tot de 
gemeenteraad.  

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 27 januari 2022, 
 
 
griffier                                 voorzitter 


