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Vergadering Datum Korte omschrijving Pfhouder + 
ambtenaar 

Planning Stand van zaken afhandeling1 

Gemeenteraad 15-07-
2021 

Naar aanleiding van 
Stedenbouwkundig plan Wijnbergen 
De Kwekerij: 
De wethouder onderzoekt of een 
praktische uitwerking van een 
vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen mogelijk is. 

I. Lambregts 
N. Everdij 

Eerste helft 
2022 

De praktische uitwerking is meegenomen bij het 
opstellen van het inrichtingsplan voor de openbare 
ruimte (IPOR). Deze wordt dit voorjaar afgerond. 
Voor de zomer wordt de raad geïnformeerd over de 
wijze waarop er gekeken is naar vermindering van 
het aantal parkeerplekken.   
Voor de zomer van 2022 wordt het 
bestemmingsplan voor De Kwekerij in procedure 
gebracht waarin ook wordt ingegaan op het 
parkeren. 
De raad heeft hierover raadsmededeling 2022-50 
ontvangen. 
Afgehandeld. 

 27-01-
2022 

Naar aanleiding van vragen van de 
PvdA in vragenhalfuur over hofje 
Brouwerskamp: de wethouder zegt 
toe dat er binnenkort een 
raadsmededeling komt over de 
kazemat. 

H. Dales 
G. Dutman 

Vóór 1 juli  

Beeldvormende 
raad 

11-02-
2021 

De ontwikkelingen van de SAZA-hal 
zullen jaarlijks worden gevolgd in 
combinatie met een raadsbehandeling 
(raadsmededeling of informatieve 
raad) rond ontwikkelingen 
Sportbedrijf. 

P. Moors 
J. Hendrixen 

Vóór het 
zomerreces 
2022 

De raad heeft hierover raadsmededeling 2022-47 
ontvangen. 
Afgehandeld. 

 30-06-
2021 

Eerste bestuurlijke monitor 2021: 
In de jaarstukken 2021 wordt inzicht 
gegeven in de wijzigingen van de 
bestuurlijke monitoren op de 
geamendeerde begroting. 

H. Bulten 
M. Huinink 

Juni 2022 Het inzicht is opgenomen in bijlage 1 (overzicht 
begrotingswijzigingen 2021) van de jaarstukken 
2021. 
Afgehandeld. 

 09-12-
2021 

Aanpak overlast rondom obs 
Overstegen: 
De burgemeester informeert de raad 
aan het einde van het eerste kwartaal 
2022 over de stand van zaken. 

M. Boumans 
R. Poelhuis 

Eerste 
kwartaal 
2022 

De raad is door middel van een raadsmededeling 
(2021-40) geïnformeerd. 
Afgehandeld. 

 16-06-
2022 

Strategie voor klimaatadaptatie: R. Steintjes 
R. Tempels 

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

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

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2022-50-Parkeren-Wijnbergen-De-Kwekerij.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2022-47-Overdracht-SaZa-Topsporthal.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2022-40-Jongeren-rondom-obs-Overstegen.pdf
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De wethouder organiseert een 
informatieve raadsbijeenkomst over 
het uitvoeringsplan klimaatadaptatie. 

 


