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Besluitenlijst gemeenteraad 26 januari 2023 
 

Raad voltallig: ja, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda raadsvergadering 

 Aan de agenda wordt toegevoegd: motie van VVD e.a. 
over Volwaardige politievoorzieningen. 

 

2. Besluitenlijsten van de 
raadsvergadering van 
22 december 2022 en verslag 
niet openbare 
raadsvergadering 
22 december 2022 

De besluitenlijst en het verslag worden ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur    

4. Bestemmingsplan 
‘Broekstraat 6 Wehl – 2022’ 

1. Het bestemmingsplan 'Broekstraat 6 Wehl - 2022' 
vast te stellen als definitief bestemmingsplan, onder 
voorwaarden dat: 
a. er geen zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan worden ingediend; 
b. er na afloop van de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn om 
het plan te wijzigen.  

2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 
2 maart 2023. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Aangenomen 
(unaniem) 

5. Ingekomen brieven  • De raad ontvangt het antwoord op brief 8 ter 
inzage. 

• Naar aanleiding van brief 9 nodigt de 
burgemeester Rabbijn Van de Kamp uit om een 
bezoek te brengen aan de Crisis NoodOpvang 
(CNO). 

Aangenomen 
(unaniem) 

6. Motie VVD e.a. Volwaardige 
politievoorzieningen 

De burgemeester op te dragen: 
1. de samenwerking met andere Achterhoekse 

burgemeesters op te zoeken, om samen met hen, 
een collectief signaal namens alle Achterhoekse 
gemeente af te geven aan de Politie Oost-
Nederland, waarin wordt opgeroepen tot een 

De raad ontvangt de brief ter inzage die de 
burgemeester namens 7 regio-burgemeesters naar de 
korpsleiding heeft gestuurd. In die brief is onder 
andere verzocht om een onafhankelijk onderzoek en 
het aanbod gedaan om dit onderzoek uit te laten 

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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objectieve, onafhankelijke evaluatie van de sluiting 
van het politiecellencomplex in Doetinchem; 

2. totdat die evaluatie volledig is afgerond de politie 
aan te spreken op hun betrouwbaarheid en de 
veiligheid en openbare orde in de Achterhoek, door 
er al het nodige aan te doen de gedane 
toezeggingen alsnog na te komen; 

3. de politie op te roepen om aan deze toezeggingen 
toe te voegen dat aangehouden arrestanten in 
principe nooit door de agenten op straat hoeft te 
worden overgebracht naar een cellencomplex. 

voeren door een panel van onafhankelijke 
onderzoekers (via Achterhoek Monitor). 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 2 maart 2023, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


