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Besluitenlijst gemeenteraad digitale vergadering 25 maart 2021 
 

Raad voltallig: ja 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

 

   

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
25 februari 2021 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur 
 

 De SP stelt vragen over de werkwijze van 
Laborijn bij uitbetaling van bijstand.  
 
De SP stelt vragen over kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen.  
 
De PvLM stelt vragen over het 
woonwensenonderzoek.  
 
De PvLM stelt vragen over winsten van 
zorgaanbieders. Wethouder Sluiter zegt toe 
dat zij de raad inzicht geeft in hoe het 
contract- en leveranciersmanagement (CLM) 
werkt wat betreft winsten van 
zorgaanbieders.  
 
PvdA stelt vragen over de wijkteams van 
Buurtplein.  
 
De PvdA en de SP stellen vragen over het 
sluiten van de dagopvang van Iriszorg.  
 
LBD en PvdA stellen vragen over de overlast 
in Overstegen.  
 
GBD stelt vragen over windmolens.  

 

                                                      
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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4. Zondagopenstelling 
winkels 

 

- De Verordening tot wijziging van de ‘Verordening 
winkeltijden gemeente Doetinchem 2020’ vast te 
stellen, zodat vanaf 6 april 2021 alle winkels in de 
gemeente Doetinchem elke zondag open mogen zijn 
van 07.00 tot 22.00 uur, uitgezonderd de aangegeven 
feestdagen: 
 
Verordening tot wijziging van de ‘Verordening 
winkeltijden gemeente Doetinchem 2020’ 

 
I. Artikel 2 van de ‘Verordening winkeltijden 

gemeente Doetinchem 2020’ komt als volgt te 
luiden: 

 
Artikel 2 (Algemene) vrijstelling voor zon-, 
feest- en werkdagen 
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a 

en b van de Winkeltijdenwet vervatte 
verboden geldt een vrijstelling voor alle 
winkels voor elke zondag van 07.00 uur 
tot 22.00 uur. 

2. De vrijstelling als bedoeld in eerste lid 
geldt niet op: nieuwjaarsdag, eerste 
paasdag, eerste pinksterdag en eerste 
kerstdag. 

 
II. De Verordening tot wijziging van de 

‘Verordening winkeltijden gemeente 
Doetinchem 2020’ treedt in werking op 6 
april 2021. 

 
- Het college van burgemeester en wethouders te 

verzoeken eventuele effecten van de gewijzigde 
zondagopenstelling winkels op andere 
beleidsterreinen (zoals het parkeerbeleid en het 
Beleidskader bedrijventerreinen in verandering) in 
kaart te brengen en hierover te rapporteren en, zo 
nodig, hierover voorstellen te doen aan de 

Amendement Verruiming 
zondagopenstelling:  
Stemverklaringen: 
Het CDA zal met zes leden van de fractie 
tegen dit amendement stemmen en een lid 
wordt geacht voor te hebben gestemd.  
Raadslid Veldkamp is voor.  
CU-SGP is tegen.  
SP is tegen alle koopzondagen en dus zal de 
fractie tegen dit amendement stemmen.  
GroenLinks is tegen. 
 
Amendement Behoud huidige verordening 
winkeltijden 
Niet in stemming gebracht vanwege het 
aannemen van het verderstrekkende 
amendement Verruiming zondagopenstelling. 
 
Amendement Geen winkelopenstelling op 
zondag 
Niet in stemming gebracht vanwege het 
aannemen van het verderstrekkende 
amendement Verruiming zondagopenstelling. 
 
 
 
 
 
Motie Geen dwang winkelopenstelling:  
Stemverklaringen: 
De fracties van CU-SGP, SP en GroenLinks zijn 
voor.  
 
 
 
 
 
 

Amendement 
Aangenomen.  
Voor: raadslid 
Veldkamp (CDA), 
PvdA, VVD, D66, 
GBD, LBD, PvLM en 
fractie Hubers.  
Tegen: raadsleden 
Berends, Ernst, 
Gerritsen, Heuthorst, 
Hilferink en Veenes 
(CDA), SP, GroenLinks 
en CU-SGP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewijzigd voorstel:   
Idem amendement.  
 
 
Motie:  
Verworpen.  
Voor: SP, GroenLinks 
en CU-SGP.  
Tegen: CDA, PvdA, 
VVD, D66, GBD, LBD, 
PvLM en fractie 
Hubers.  
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gemeenteraad en daarbij de Verordening tot 
wijziging van de ‘Verordening winkeltijden gemeente 
Doetinchem 2020’ leidend te laten zijn. 

- Ten behoeve van het intact houden van de huidige 
regels rondom betaald parkeren voor de 
parkeergarages, de laatste zondag van de maand 
fictief te bestempelen als koopzondag en de overige 
zondagen als gewone zondagen (totdat de 
gemeenteraad een (nieuw) besluit genomen heeft 
over aanpassing van het parkeerbeleid als gevolg van 
de gewijzigde zondagopenstelling winkels).  

 

Motie Gratis parkeren op zondag voor auto 
en fiets: 
Stemverklaringen:  
De fracties van de PvdA, VVD, GBD, LBD, 
PvLM en fractie Hubers zijn voor.  

Motie:  
Verworpen.  
Voor: PvdA, VVD, 
GBD, LBD, PvLM en 
fractie Hubers.  
Tegen: CDA, D66, SP, 
GroenLinks en CU-
SGP.  
 

5. Plan van aanpak 
diversiteitsbeleid 

1. Aan de genoemde kenmerken op pagina 4 van het 
Plan van aanpak diversiteitsbeleid gemeente 
Doetinchem 2021 het volgende kenmerk toe te 
voegen: 
o Fysieke en mentale gesteldheid. 

2. De toevoeging ‘fysieke en mentale gesteldheid’ in het 
gehele document Plan van aanpak diversiteitsbeleid 
gemeente Doetinchem 2021 te implementeren. 

3. Het (aldus gewijzigde) plan van aanpak 
diversiteitsbeleid ‘Divers in gemeente Doetinchem’ 
vast te stellen met daarin de volgende doelen: 
3.1 In gemeente Doetinchem mag je zijn wie je bent 

en hoe je wilt leven. 
3.2 We hebben respect voor elkaar, de samenleving 

en de wet. 
3.3 Wij geloven in een samenleving met gelijke 

kansen voor iedereen. 
3.4 We spreken samen over wat ons verbindt, maar 

ook over wat ons uniek maakt. 
3.5 We ondersteunen divers initiatief uit de 

samenleving. 
 

Het amendement van GroenLinks en de PvdA 
Prioritering plan van aanpak diversiteitsbeleid 
wordt na de toezegging van de burgemeester 
ingetrokken.  
 
Amendement Plan van aanpak 
diversiteitsbeleid:  
Stemverklaring:  
CU-SGP stemt in met dit plan van aanpak; de 
fractie heeft graag inbreng bij de 
verschillende onderdelen in de 
uitvoeringsagenda.  
 
 
Toezeggingen:  
- Na toezending van het tijdpad 

organiseert wethouder Langeveld een 
informatieve raad over de 
uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid. 

- Burgemeester Boumans informeert de 
raad via de jaarstukken (p&c cyclus) over 
hoe Doetinchem scoort op diversiteit en 
inclusiviteit van het personeelsbestand.  

 
 
 
 
 
Amendement: 
Aangenomen (bij 
hamerslag) 
 
Gewijzigd voorstel:  
Aangenomen (bij 
hamerslag) 

6.1. Compensatiemaatregelen 
voor corona 

1. Ter ondersteuning van verenigingen/stichtingen die 
financieel worden getroffen door corona een 
‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ te geven 
van € 250 ter dekking van extra kosten/minder 

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 
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inkomsten. Dit, onder voorwaarde dat de vereniging/ 
stichting:  
a. is ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel en de statutaire zetel 
heeft in Doetinchem; 

b. primair is gericht op maatschappelijke 
doelstellingen; 

c. geen andere subsidie ontvangt van de gemeente 
Doetinchem, dan wel op enigerlei wijze reeds 
compensatie voor coronakosten heeft ontvangen; 

d. akkoord gaat met publicering van de aanvraag in 
een toekenningsoverzicht coronasubsidies gD.  

2. Voor de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ 
maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar 
te stellen. Dit bedrag is het bestedingsplafond voor 
deze regeling. De regeling eindigt bij het bereiken 
van het bestedingsplafond. De aanvragen worden 
afgewikkeld op volgorde van binnenkomst. 

3. Het college te mandateren tot het nemen van 
besluiten over de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage 
corona’. Het college verantwoordt de uitgaven in de 
bestuurlijke monitoren en de jaarstukken. 

4. Voor maatschappelijke organisaties en instellingen 
die financieel zwaar getroffen worden door corona 
een ‘Maatwerk corona-ondersteuning’ vast te stellen, 
waarvoor de volgende spelregels gelden: 
1. De maatschappelijke organisatie en instelling: 

a. heeft zijn statutaire zetel in Doetinchem en 
levert een bijdrage aan de beleidsdoelen zoals 
beschreven in de gemeentebegroting van 
Doetinchem; 

b. kan geen of in onvoldoende mate een beroep 
doen op de financiële regelingen van het Rijk 
en/of de provincie; 

c. toont aan de hand van de exploitatiebegroting 
en de reserves aan, niet in staat te zijn om de 
financiële gevolgen van corona zelf te dragen.  

2. We bieden geen ondersteuning aan commerciële 
instellingen.  
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3. Over de ondersteuning voor corona aan een 
organisatie/instelling besluiten raad/ college, los 
van een eventuele subsidie die de 
organisatie/instelling ontvangt op grond van de 
subsidieverordening of specifieke 
subsidieovereenkomst. 

4. De organisatie/instelling met een subsidie van de 
gemeente kan als gevolg van corona, afwijken van 
de subsidievoorwaarden en/of prestaties die bij de 
subsidietoekenning waren overeen gekomen.  

5. Het college te mandateren tot het nemen van 
besluiten over de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage 
corona’ en over de ‘Maatwerk corona-ondersteuning’ 
tot een bedrag van € 20.000 per organisatie/instelling. 
Het college verantwoordt de uitgaven in de 
bestuurlijke monitoren en de jaarstukken. 

6. Bij de bestuurlijke monitoren en de jaarstukken te 
besluiten over de uitgaven van het college en 
achteraf het benodigde budget beschikbaar te stellen 
ten laste van de reserve corona.  

7. Kennis te nemen van het besluit van het college om, 
in afwijking van de door de raad vastgestelde 
Verordening precariobelasting 2021, de 
heffingsambtenaar opdracht te geven om 
ondernemers over het jaar 2021 tot en met 7 
november 2021 geen precariobelasting voor het 
gebruik van gemeentegrond voor hun terras in 
rekening te brengen. Het nadeel op de 
precariobelasting in de begroting 2021 ad € 70.000 
ten laste van de reserve corona te brengen. 

8. Kennis te nemen van het besluit van het college om 
aan ondernemers (met KvK inschrijving in de 
gemeente Doetinchem) die daarom verzoeken, uitstel 
van betaling van lokale heffingen te verlenen tot 1 
oktober 2021. 

 

6.2. Aanbesteding 
accountantsdiensten 

1. Het plan van aanpak Aanbesteding 
accountantsdiensten inclusief planning vast te stellen. 

2. Het controleprotocol 2021 vast te stellen. 

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 
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3. Een raadswerkgroep Aanbesteding 
accountantsdiensten in te stellen en deze mandaat te 
verlenen om een huisaccountant te selecteren om de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. Het uitvoeren van het aanbestedingsproces, met 

name het vaststellen van de 
aanbestedingsstrategie. 

b. Het opstellen en vaststellen van het programma 
van eisen voor de aanbesteding. 

c. Het opstellen van de beoordelingscriteria en 
wegingsfactoren. 

d. Het beoordelen van de binnengekomen offertes. 
e. Het beoordelen van de presentatie van de 

inschrijvers. 
f. Het selecteren van de accountant op basis van 

gunningscriteria van het 
aanbestedingsdocument. 

4. Als leden van de raadswerkgroep te benoemen: 
B.H.M. Ernst, P.J.A.O.M. Moors, R. Ooms en 
M.J.G. Wijers. 

 

7. Ingekomen brieven   Aangenomen (bij 
hamerslag) 

8. Nadere inlichtingen 
beantwoording artikel 38-
vragen 

 PvLM vraagt nadere inlichtingen aan het 
college naar aanleiding van de 
beantwoording van de artikel 38-vragen over 
rapport Ombudsman over Teamgamez. 
 
Toezegging:  
Burgemeester Boumans zegt toe dat het 
college nog een schriftelijke duiding stuurt op 
de beantwoording.  

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 29 april 2021, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 


