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Informatieve raad 23-03-
2023 

RES 2.0: 
Bij de gegeven presentatie wordt 
informatie gevoegd over onder meer de 
besparing CO2 en investeringsgetallen. 

R. Steintjes 
J. Meilof/ 
A. van Beek 

 Graag planning bespreken in  
p-beraad en doorgeven aan de griffie. 

Beeldvormende 
raad 

15-09-
2022 

Rekenkamerrapport Van Wob naar Woo: 
1. het college geeft jaarlijks inzicht in de 

gedane Wob/Woo-verzoeken; 
2. tijdens een informatieve 

raadsbijeenkomst zal doorgepraat 
worden over de invulling van 
aanbeveling 4 (betrek de 
gemeenteraad bij de uitvoering van de 
Wob (en de Woo), waarbij ook 
ingegaan wordt op wat de achtergrond 
en inhoud van de Woo is. 

P. Moors 
D. Vriezen 

Toezegging 
1: planning 
volgt. 
Toezegging 
2: eind eerste 
kwartaal 
2023 

In het eerste kwartaal is er wat meer 
duidelijkheid over de eerste ervaringen met 
de Woo en is hopelijk ook bekend of het 
informatiesysteem (PLOOI) waarmee 
documenten openbaar moeten worden 
gemaakt er gaat komen. 

 19-10-
2022 

Naar aanleiding van bespreking Begroting 
2023: 
Burgemeester Boumans geeft organiseert 
in het voorjaar 2023 een terugkoppeling 
over de stand van zaken 
Voltastraat/Rutgers Milieu. 

M. Boumans 
W. Lubbers 

Voorjaar 2023 De raad ontvangt hierover een 
raadsmededeling. 

 26-01-
2023 

Bestemmingsplan Broekstraat 6 Wehl -
2022: 
De wethouder komt schriftelijk terug op 
de vraag of toekomstig (landelijk of 
provinciaal) beleid kan worden 
ondersteund om stikstofrechten van 
stoppende agrariërs op te kopen, in plaats 
van dat ze worden overgenomen door 
collega-agrariërs die uiteindelijk toch 
uitgekocht moeten worden. 

R. Steintjes 
Y. Horstink 

 De beantwoording is bij agendapunt 1 van 
de beeldvormende raad van 26 januari 2023 
gepubliceerd. 
Afgehandeld. 

Raadsvergadering 24-11-
2022 

Naar aanleiding van vraag over fiets-/ 
voetgangerstunnel bij de wijk De Hoop 
tijdens vragenhalfuur: 
De wethouder zegt toe dat een 
verbetering van de voetgangerstunnel 
terugkomt in het mobiliteitsplan in 2023. 

R. Steintjes 
M. Cornelissen 

Derde 
kwartaal 
2023 

De benodigde middelen worden 
aangevraagd bij de kadernota. 

 
11 Afgehandelde toezeggingen blijven zichtbaar totdat het presidium het overzicht heeft vastgesteld. 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2023/26-januari/19:30/Bestemmingsplan-Broekstraat-6-Wehl/27-03-2023-afhandeling-toezegging-beantwoording-vraag-over-stikstofrechten-stoppende-agrariers.pdf
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  Naar aanleiding van (aangehouden) motie 
VVD over aan te leggen fietspad 
Zaagmolenpad-Nemahobrug: 
De wethouder zegt toe dat hij aandacht 
zal geven aan maatregelen tegen het 
gebruik van het olifantenpaadje dat ter 
plekke is ontstaan.  

R. Steintjes 
M. Cornelissen 

 Binnenkort wordt beplanting aangebracht 
om op die manier het gebruik van het 
olifantenpaadje tegen te gaan, in verband 
met de verkeersonveilige situatie. 
Afgehandeld. 

 22-12-
2022 

Economische uitgangspunten fysieke 
leefomgeving:  
De wethouder zegt toe dat het sociale 
karakter van Doetinchem wordt 
meegenomen in de uitwerking. 

R. Hummelink 
L. Huiskamp 

 Het college waarborgt het sociale karakter 
in de Omgevingsvisie onder beleidsterrein 
economie. De Omgevingsvisie verschijnt 
naar verwachting in het vierde kwartaal van 
2023. Hier zullen ook de uitgangspunten 
vermeld worden. De ontwerp 
omgevingsvisie zal voorafgaand aan 
vaststelling tijdens een informatieve raad 
worden behandeld.  

Hiermee is de toezegging afgedaan. 

 22-12-
2022 

Motie cameratoezicht uitgaansgebied 
binnenstad: 
1. de burgemeester zegt toe dat het 

college bij de uitwerking van de motie 
zal kijken naar de samenhang met het 
jongerenbeleid en hoe je door de inzet 
van bijvoorbeeld tijdelijk 
cameratoezicht het gewenste effect 
kunt bereiken. De raad ontvangt een 
voorstel hierover.  

2. de burgemeester gaat met de 
wethouder onderwijs in gesprek met 
schoolbesturen over de vraag of de 
preventie op scholen voldoende is. 

M. Boumans 
J. Snijder 

1. Juni 2023 1. Wordt meegenomen in het voorstel dat 
de raad in juni 2023 ontvangt. 

2. Planning volgt. 

 30-03-
2023 

Motie Liemerse vlag: 
De burgemeester zal de Liemerse vlag 
aanschaffen en bij een geschikte 
gelegenheid gebruiken. 

J. Snijder 
M. Boumans 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 

 30-03-
2023 

De burgemeester komt terug op de 
uitvoering van de motie Achterhoek voor 
de allerkleinsten uit 2019, met name over 

J. Hendrixen 
M. Boumans 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 
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de oplegger dat in het geboorteboekje 
zou komen. 

 
 


