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Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de raad 

De Doetinchemse 

keuze – het vervolg, 

voortgangsrapportage 

 

 Bij de stukken voor 24 april 

komt een overzicht van 

tussenstappen/bijeenkomsten 

met de raad tot de 

besluitvorming op 17 juli.  

 In het overzicht aangeven 

wat het doel van de 

bijeenkomst is en wat van de 

raad verwacht wordt. 

 Aspecten die aan de orde 

moeten komen: populatie-

bekostiging in relatie tot de 

De Doetinchemse Keuze, 

definities en taken – rollen – 

posities diverse actoren. 

 Aantallen over jeugdzorg in 

het rapport en presentatie 3 

april op elkaar afstemmen. 

 Koppeling van beleidsdoelen 

en indicatoren in het 

beleidsplan. 

 Ten aanzien van de sociale raad: 

binnenkort toelichting over de 

korting vanuit het rijk wat betreft 

de chronisch zieken en hoe 

Doetinchem daarmee om gaat in 

het armoedebeleid. 

Raadsvergadering 24 

april 

Discussiestuk 

De heer C. Kil namens de sociale 

raad. 

 

Raadsmededeling De stuurgroep bespreekt een nieuwe De raad is voor dit  
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Verkenning 

gezamenlijke 

uitvoering 

Participatiewet 

 

planning. Doel blijft go-no go in de zomer. 

Het college informeert de raad over de 

nieuwe planning. De stap van scenario’s 

en risico’s in beeld is daar onderdeel van. 

moment voldoende 

geïnformeerd. 

Stichting 

Gasthuisfonds 

wijziging statuten en 

begroting 2014 

 

 Raadsvergadering 24 

april 

Hamerstuk 

De heer H. Meijer (voorzitter 

Gasthuisfonds), mevrouw J. Emaus, 

secretaris. 

Compensatie 

bouwclaim 

Wijnbergen Het 

Oosten 

 

Dictumpunt 2 van het raadsvoorstel 

aanpassen, zodat duidelijk wordt dat de 

raad heeft te besluiten over € 500.000 en 

dat het voorstel is die te dekken uit de 

begrotingspost Spaarrisicoreserve 

Omzetverlies FO/Overhead. 

Raad 24 april 2014 

Hamerstuk  

 

Verordening 

elektronische 

kennisgeving 

 

Raadsvoorstel aanpassen:  

 In de eerste alinea verduidelijken dat 

de gemeentepagina niet verdwijnt. 

 Punten 2 en 3 bij het stukje over de 

communicatie van de gemeente: het 

woord ‘kan’ vervangen door ‘zal’. 

 Aanvulling opnemen over het 

monitoren van de voorgestelde 

wijzigen binnen een jaar. 

 Aanvulling opnemen over het 

afbouwen van de kennisgevingen op 

de Gemeentepagina. 

Raad 24 april 2014  

Hamerstuk  

 

Statutenwijziging  Raadsvoorstel en/of dictumpunt 24 april 2014  
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stichting IJsselgraaf 

vanwege invoering 

Raad van 

toezichtmodel 

 

aanpassen met opname van en/of 

verwijzing naar de specifiek gewijzigde 

bepalingen. 

 Verslag en/of presentatie 

regiobijeenkomst in Bronckhorst 

(september 2013) ter inzage leggen, 

indien dat er is. 

Hamerstuk  

 


