
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 15 november 2018 

 
 

 

 
Op donderdag 15 november 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
bijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 
20 december 2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Eindtijd is omstreeks 21.00 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                           voorzitter: E. Koçyigit, griffier M. Bolten 

 

1.  Rapport rekenkamercommissie over jeugdhulp 
Procedure: 
- De raad ontvangt het rapport onder embargo op 8 november 2018. Het rapport 

komt openbaar beschikbaar op 16 november 2018. 
- In de beeldvormende raadsbijeenkomst biedt de rekenkamercommissie het 

rapport aan de burgemeester, als voorzitter van de raad, aan.  
- Raadsleden stellen informatieve/verhelderende vragen aan de leden van de 

rekenkamercommissie.  
- Vervolgens spreekt de beeldvormende raad zich uit over de vervolgbehandeling. 
 

2.  Wijziging Verordening individuele studietoeslag 
Op 31 mei 2018 heeft de raad een motie aangenomen om de individuele 
studietoeslag voor studenten met een beperking te verhogen naar 120 euro per 
maand. Die 120 euro is het gemiddelde bedrag dat gemeenten hanteren voor deze 
individuele studietoeslag. Het college legt nu een wijziging van de verordening voor 
waarin de 120 euro per maand is opgenomen. Het voorstel is om de verhoging met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in te voeren. Ook wil het college meer 
bekendheid geven aan deze maatregel om het gebruik ervan te bevorderen. 
 

3.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 
Doetinchem is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek (GR ODA). Naar aanleiding van een evaluatie van het stelsel van 
Gelderse omgevingsdiensten stelt het college voor enkele wijzigingen door te 
voeren. Het gaat om: 1. Het verbeteren van de definitie ‘complex’; hierdoor wordt 
duidelijk welke omgevingsdienst aan zet is en kan vergunningverlening bij een deel 
van de complexe bedrijven meer in de nabijheid uitgevoerd worden.  
2. Het onderbrengen van provinciale vergunningverlening bij de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen. 3. Het Algemeen Bestuur van de ODA de bevoegdheid te geven om 
te besluiten tot oprichting van en deelnemen in een rechtspersoon. 
 

4.  Raadsmededeling Monitor huishoudelijke ondersteuning (2018-81) 
Met de monitor geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken van 
huishoudelijke ondersteuning na een halfjaar Algemene voorziening 
Schoonmaakhulp. Er is een lichte stijging van het gebruik. Driekwart van de 
gebruikers heeft de pensioengerechtigde leeftijd. De indicaties voor 
maatwerkvoorziening Schoonhuis zijn in het eerste halfjaar 2018 licht gedaald. 
Over het algemeen zijn gebruikers tevreden. De meest gehoorde klachten gingen 
over stapeling van zorgkosten en de afstemming in administratieve processen. 
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5.  Raadsmededeling Wachtlijstinformatie Beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang (2018-95) 
Opvang en Bescherming betreft twee doelgroepen: cliënten Beschermd wonen en 
cliënten maatschappelijke opvang. Bij Beschermd wonen is er geen 
wachtlijstsysteem. Consulenten weten een passende plek te vinden. Voor specifieke 
situaties kan het wel meer tijd kosten om een plek te vinden. 
IrisZorg verzorgt de maatschappelijk opvang voor dak- en thuislozen. In de 
dagopvang kan iedereen binnen lopen. De nachtopvang is vaak vol, maar het lukt 
toch mensen onderdak te bieden. IrisZorg is in gesprek met de woningbouw- 
corporatie over het huidige woningaanbod en de crisisopvangwoningen. Bij de 
crisisopvang voor jongeren is er soms een wachtlijst voor enkele jongeren.  
Op creatieve manieren wordt geprobeerd voor die jongeren een plek met passende 
ondersteuning te vinden. 
 

6.  Voorstel benoemen ‘grote onderwerpen’ door de raad 
Tijdens het tweede deel van de startconferentie nieuwe raad (d.d. 6 september 
2018) is aandacht besteed aan de zgn. grote onderwerpen voor de gemeenteraad. 
Enerzijds is besproken wat verstaan wordt onder ‘grote onderwerpen’. Anderzijds 
zijn suggesties gedaan om bepaalde onderwerpen tot ‘grote onderwerpen’ te 
benoemen. Het voorstel van de griffier gaat op beide aspecten in en doet de raad 
een aantal voorstellen hierover. Beoogd wordt dat de gemeenteraad focus legt bij 
‘grote’ onderwerpen, om zelf beter betrokken te worden en om de betrokkenheid 
van de samenleving te vergroten bij die onderwerpen. 
 

 

 
 
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 
In beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. 
Dat doen zij door informatie op te halen en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden zich 
een compleet beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat 
gevoerd of een besluit genomen.  
 
Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen 
op de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399 541 of 
per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  
 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergadering van 20 december 2018 voor een debat tussen de raadsfracties. 
Die avond neemt de gemeenteraad besluiten over die onderwerpen.  
 
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 
https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
 
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u 
vinden op de site https://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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