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Besluitenlijst gemeenteraad 2 maart 2023 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 
 

De agenda is gewijzigd vastgesteld.    

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
26 januari 2023 
 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over de systeemfout bij de 
Belastingdienst waardoor mensen ten onrechte 
zorg- en huurtoeslag hebben moeten 
terugbetalen. 
 

 

4. Akkoord van Groenlo 
3.0 

1. In te stemmen met het Akkoord van Groenlo 3.0 
inclusief de ambitie om zo snel mogelijk een 
energieneutrale Achterhoek te bereiken, uiterlijk 
in 2050. 

2. Het college opdracht te geven om, nadat de 
raden van alle Achterhoekse gemeenten hebben 
ingestemd, met alle gemeenten gezamenlijk een 
uitvoeringsagenda te maken om de doelen van 
het Akkoord van Groenlo 3.0 te realiseren en 
daarbij onder andere organisaties, 
ondernemingen en onderwijsinstellingen in de 
Achterhoek te betrekken. 
 

Stemverklaring:  
Ondanks dat de PvLM het een leeg voorstel vindt, 
is het te belangrijk om niet door te laten gaan en 
daarom stemt de fractie voor.  

Voor: CDA, PvdA, VVD, 
PvLM, GBD, D66, SP, 
LBD, CU-SGP en fractie 
Van den Dikkenberg 
Tegen: GroenLinks en 
FvD  
 

5. Regionale woonagenda 
2023-2030 ‘Goed wonen 
in een vitale regio’. 

1. In te stemmen met de Regionale Woonagenda 
Achterhoek 2023-2030 ‘Goed wonen in een vitale 
regio’, met daarin de volgende programmalijnen: 

a. Vergroten woningvoorraad en versnelling 
productie 

b. Investeren in kwaliteit bestaande 
woningvoorraad 

c. De Achterhoek, een plek voor iedereen 

Stemverklaringen:  
GroenLinks vindt dat de Doetinchemse cijfers als 
het gaat om sociale huur niet iets is om naar op 
te kijken. Om de woonagenda die hoge 
standaarden niet mee te geven, is slechts een 
voorbeeld van de zesjes cultuur maar ervan 
uitgaand dat we dit lokaal hoog houden kan de 
fractie wel voor stemmen.  

Voor: CDA, PvdA, VVD, 
PvLM, GBD, D66, SP, 
GroenLinks, LBD, CU-SGP 
en fractie Van den 
Dikkenberg 
Tegen: FvD 

 
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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d. Wonen als integrale gebiedsopgave 
2. De Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 

en de notitie: Kwalitatieve toetsingscriteria voor 
woningbouw in de Achterhoek in te trekken. 
 

FvD stemt nog even niet voor omdat er niet 
duidelijk afstand genomen wordt van bouwen in 
landelijk gebied.  

6.1. Uitgangpunten 
onderdeel groen fysieke 
leefomgeving 

1. Het college opdracht te geven om een 
toetsingskader voor de fysieke leefomgeving voor 
het onderdeel groen op te stellen. 

2. De volgende uitgangpunten voor dit 
toetsingskader en het onderzoek te hanteren: 
2.1. We behouden onze bestaande 

hoofdgroenstructuur en waar deze nog niet 
goed aaneengesloten is, versterken we deze. 

2.2. We versterken de koppeling tussen de 
groene en blauwe (water) structuur. Om dit 
te doen, gaan we onderzoeken waar 
hiervoor knelpunten en kansen liggen. 

2.3. We streven naar een gezonde woon-, werk- 
en leefomgeving, met voldoende groen en 
hanteren daarbij de 3-30-300 vuistregel. 

2.4. We willen de hoeveelheid groen laten 
meegroeien met de groei van de stad en 
onze dorpen. 

2.5. We streven naar een hoogwaardig en vitaal 
groenbestand. 

2.6. We hanteren natuurinclusief ontwikkelen als 
norm, en streven naar het behoud van een 
basiskwaliteit natuur als ondergrens. 

2.7. We zetten in op meer groenparticipatie en 
educatie. 

2.8. We koesteren de kwaliteiten in het 
buitengebied die passend zijn bij het 
Achterhoekse landschap. 

3. Bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de 
omgevingsvisie. 
 

Stemverklaring:  
Het CDA vindt het een goede ontwikkeling om 
voldoende groen in de directe leefomgeving te 
waarborgen voor onze inwoners. De fractie 
ondersteunt dit voorstel dan ook van harte en 
kijkt uit naar de uitwerking hiervan.  

Aangenomen (unaniem) 

6.2. Aanpassing notitie 
‘Wonen landelijk gebied 
gemeente Doetinchem’ 

1. De nota van wijzigingen notitie ‘Wonen landelijk 
gebied gemeente Doetinchem’ vast te stellen. 

2. De aangepaste notitie ‘Wonen landelijk gebied 
gemeente Doetinchem’ vast te stellen. 

 Aangenomen (unaniem) 
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3. Bijlage 4 onderdeel ‘bebouwing’ van de notitie 
‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ 
voor functieveranderingslocaties onderdeel te 
laten zijn van het welstandsbeleid.  
 

6.3. Bestemmingsplan 
'Pinnedijk 11 - 2023' 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Pinnedijk 11 - 
2023' 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 
30 maart 2023. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 Aangenomen (unaniem) 

6.4. Bestemmingsplan 
'Varsseveldseweg 261 - 
2023' 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Varsseveldseweg 
261 - 2023' 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 
30 maart 2023. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

 Aangenomen (unaniem) 

6.5. Aankoop zonnepark 
Braamt door AGE BV 

1. Ten aanzien van het voornemen van het college 
om een lening te verstrekken aan Agem 
Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) voor de 
aankoop van Zonnepark Braamt door AGE BV, 
geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken. 

2. Een krediet van € 273.000 beschikbaar te stellen 
om daarmee een lening te kunnen verstrekken en 
de lasten hiervan te dekken door voor de lening 
een marktconforme rentevergoeding te vragen. 

3. Daartoe de 13e wijziging van de begroting 2023 
vast te stellen. 

Stemverklaring motie:  
CU-SGP licht graag toe dat omdat de 
burgemeester zegt dat de motie overbodig is, de 
fractie daar in meegaat en dat ze daarom tegen 
zullen zijn.  

Amendement Sociaal 
verduurzamen: 
ingetrokken.  
 
Raadsvoorstel:   
Voor: CDA, PvdA, VVD, 
PvLM, GBD, D66, SP, 
GroenLinks, LBD, CU-SGP 
en fractie Van den 
Dikkenberg 
Tegen: FvD 
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Motie Vaker investeren 
in duurzame 
energieopwekking: 
verworpen.  
Voor: PvdA, PvLM, D66, 
GroenLinks 
Tegen: CDA, VVD, GBD, 
SP, LBD, CU-SGP, FvD en 
fractie Van den 
Dikkenberg. 
 

6.6. Rekenkamerrapport 
Informatiebeveiliging en 
privacy 

De aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen 
en het college te verzoeken: 
1. de positie van de CISO en de Functionaris 

Gegevensbescherming in een van de lijn 
onafhankelijke staffunctie te plaatsen en de 
omvang van de formatie van deze strategische 
functies op informatieveiligheid te verstevigen; 

2. de ambitie te formulieren om het gemiddelde 
niveau van de medewerkers van de gemeente te 
verhogen; 

3. de raad meer te betrekken bij het formulieren 
van ambities op informatieveiligheid en de raad 
meer te informeren over de voortgang op deze 
ambitie; 

4. de risico’s in de samenwerking op ICT te 
inventariseren, deze te bespreken met de 
partners en daarop de vernieuwde samenwerking 
in te richten; 

5. een beleidskader op basis van de Digitale Agenda 
Gemeenten 2024 van de VNG op te stellen; 

6. samen met de raad het gesprek aan te gaan om 
de vrije ruimte in het kader van ENSIA 
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 
in te vullen, zodat de raad voor zijn 
controlerende rol zicht krijgt op opzet, bestaan 
en werking van de maatregelen op 
informatiebeveiliging en privacy; 

 Aangenomen (unaniem) 
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7. de eventuele financiële consequenties van de 
aanbevelingen in kaart te brengen en deze voor 
te leggen aan de raad. 
 

7. Ingekomen brieven 
 

  Aangenomen (unaniem) 

8. Motie PvdA. e.a. 
Watertappunten 

Het college te verzoeken bij een renovatie of aanleg 
van met name pleinen, de wat grotere speeltuinen, 
en de doorgaande wandelroutes en andere plekken 
waar veel (jonge) mensen samenkomen om te 
recreëren, waar mogelijk een openbaar 
watertappunt aan te laten leggen. 

Stemverklaringen:  
GBD zal, omdat het eigenlijk beleid is dat al 
uitgevoerd is, tegen stemmen.  
Ook het CDA ondersteunt het bestaande beleid 
dat er al is hiervoor. Echter stemt de fractie tegen 
omdat zij er geen gewoonte van wil maken om 
moties die over bestaand beleid gaan aan te 
nemen.  
FvD stemt tegen omdat de constatering dat 
frisdranken veel suiker bevatten, een beetje 
betuttelend vinden. Als er vervolgens gezegd was 
als constatering dat 87% van de Nederlanders 
vindt dat er meer kraanwater in de openbare 
ruimtes moet komen dan had de fractie dat wel 
gedaan.  
 

Aangenomen 
Voor: PvdA, VVD, PvLM, 
D66, SP, GroenLinks, 
LBD, CU-SGP, fractie Van 
den Dikkenberg 
Tegen: CDA, GBD, FvD 

9. Motie D66 en CU-SGP 
Asielzoekers sneller aan 
het werk 

Het college op te roepen: 

− om in VNG-verband te lobbyen bij het Rijk om het 
makkelijker te maken voor asielzoekers om snel 
aan het werk te gaan; 

− te onderzoeken of het mogelijk is om in 
Doetinchem een experiment uit te werken 
waarbij asielzoekers snel kunnen instromen in de 
arbeidsmarkt; 

− dit in Doetinchem verder uit te werken met 
relevante partijen zoals Vluchtelingenwerk en 
COA; 

− voor dit onderzoek geld vrij te maken binnen het 
budget van de Wet inburgering; 

− hierover de raad uiterlijk voor het zomerreces een 
terugkoppeling te geven. 
 

 Aangenomen 
Voor: CDA, PvdA, VVD, 
PvLM, GBD, D66, SP, 
GroenLinks, LBD, CU-SGP 
en fractie Van den 
Dikkenberg 
Tegen: FvD 
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10. Afscheid wethouder 
H. Dales 
 

 Het afscheid heeft plaatsgevonden  

11. Benoeming nieuwe 
wethouder 

1. De heer R.G.M. Hummelink per 2 maart 2023 te 
benoemen als wethouder van de gemeente 
Doetinchem (met een tijdsbestedingsnorm van 
100%). 

2. De heer R.G.M. Hummelink per 2 maart 2023 aan 
te wijzen als lid van het algemeen bestuur van 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 
 

Schriftelijke stemming Aangenomen 
29 uitgebrachte 
stemmen: 
- 2 ongeldige stemmen 
- 1 stem tegen 
- 26 stemmen voor 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 30 maart 2023, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


