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Openbare besluitenlijst b&w 
van 24 september 2019 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
Regie en Samenleving  
A 1. Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. 1. De raad te vragen het beleidskader ‘Huisvesting tijdelijke 

arbeidsmigranten Doetinchem’ vast te stellen, dat bestaat 
uit de volgende uitgangspunten en regels:  
a. Het aantal tijdelijke arbeidsmigranten stijgt en zal naar 

verwachting voorlopig blijven stijgen. 
b. In Doetinchem en de Achterhoek bestaan op dit 

moment te weinig huisvestingsmogelijkheden voor 
tijdelijke arbeidsmigranten. 

c. Het beheer van de huisvesting van tijdelijke 
arbeidsmigranten moet goed geregeld zijn. 

d. Huisvesting in logiesgebouwen verdient de voorkeur. 
e. Tijdelijke arbeidsmigranten dienen te worden 

ingeschreven in de BRP.  
f. Het is van belang om ongewenste ruimtelijke 

concentraties van huisvestingslocaties te voorkomen.  
g. Huisvesting in bestaand vastgoed verdient de voorkeur. 
h. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de 

initiatiefnemer. 
i. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat er draagvlak 

ontstaat voor zijn plan. 
j. Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen 

(SNF) is van toepassing. 
k. De tijdelijke arbeidsmigranten dienen te werken in 

Doetinchem of in de directe omgeving van Doetinchem. 
l. Bedrijven met een substantiële behoefte aan tijdelijke 

arbeidsmigranten moeten meewerken aan een 
bedrijvenscan van het werkgevers Servicepunt 
Achterhoek. 

2. De raad te vragen het college opdracht te geven deze 
beleidskaders bij het opstellen van nieuwe ruimtelijke 
plannen, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan, te 
verwerken. 

  
Regie en Samenleving  
A 2. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-
 2023 GR Laborijn. 

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de volgende 
zienswijze in te dienen op de begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn: 
a. Instemmen met de begroting 2020 en meerjarenraming 

2021-2023, met uitzondering van de drie hierna te 
noemen maatregelen. 

b. Op basis van de huidige informatie niet instemmen met 
de beleidswijzigingen; 
- verlagen van de bijdrage aan het werkgevers-
 servicepunt Achterhoek; 
-  stoppen met de inzet van kortdurende loon-
 kostensubsidie voor re-integratie; 
- anders invullen van nieuw beschut werk volgens 
 de Participatiewet. 
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Vervolg van A2 c. Laborijn opdracht geven om met de regionale 

samenwerkingspartners op de drie genoemde 
beleidsterreinen concrete voorstellen uit te werken.  
Uit de voorstellen moet blijken wat de haalbaarheid, 
het draagvlak en de consequenties voor de 

 resultaatafspraken met de gemeente zijn. Deze 
 voorstellen ter besluitvorming voor te leggen aan het 
 bevoegde orgaan van gemeente Doetinchem. 

d. Laborijn voorstellen om het totaal aan besparingen dat 
gemoeid is met de bovengenoemde drie maatregelen 
als taakstellende opdracht in de begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023 te verwerken. 

e. Laborijn vragen om tot aanvullende resultaat-
verbeterende maatregelen te komen om in 2020 en in 
meerjarig perspectief het financiële resultaat verder te 
verbeteren. En daarvan verslag te doen in de reguliere 
planning en control cyclus van Laborijn. 

f. Laborijn vragen om de inhoudelijke en financiële 
resultaten van de afzonderlijke resultaatverbeterende 
maatregelen inzichtelijk te maken, te volgen over tijd 
en bij te sturen waar nodig. Alsmede de gemeente 
tijdig te informeren en te betrekken indien bijsturing 
noodzakelijk is. 

g. Laborijn vragen continu aandacht te behouden voor de 
doelstellingen van de GR Laborijn en het plan van 
aanpak en voor tijdige en zorgvuldige communicatie en 
afstemming met belanghebbenden binnen de 
organisatie en daarbuiten te vergroten. Dit om het 
draagvlak en de kans van slagen van de voorgenomen 
maatregelen te vergroten. 

  
Regie en Samenleving  
A 3. Geannoteerde agenda AB-vergadering 
 Laborijn 27 september 2019. 

1. Kennisgenomen van de agenda van de vergadering van het 
algemeen bestuur van Laborijn op 27 september 2019. 

2. De Doetinchemse vertegenwoordiging in het algemeen 
bestuur de vragen en opmerkingen zoals verwoord in de 
geannoteerde agenda ter vergadering in te laten brengen 

  
Regie en Samenleving  
A 4. Vergadering AB Regio Achterhoek  
 25 september 2019. 

1. Kennisgenomen van de agenda van de vergadering van het 
algemeen bestuur van de Regio Achterhoek op  
25 september 2019.  

2. Het Doetinchemse AB-lid de vragen en opmerkingen zoals 
verwoord in de geannoteerde agenda ter vergadering in te 
laten brengen. 
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Maatschappij  
A 5. Evaluatie uitvoeringsagenda 
 Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

1. Kennisgenomen van de evaluatie Doetinchemse Agenda 
Toegankelijkheid.  

2. Kennisgenomen van de vervolgacties.  
3. De raad met de raadsmededeling hierover te informeren. 

Aanvulling raadsmededeling af te doen door porte-
feuillehouder.  

4. Met de antwoordbrief te reageren op het advies van de 
Sociale Raad.  

5. Het manifest Iedereen doet mee! te willen ondertekenen. 
  
B-lijst  
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 17 september 2019 

vastgesteld. 
  
Regie en Samenleving  
B 3. Oplevering digitaal evenementenloket. 1. Kennisgenomen van de bevindingen over de oplevering van 

de eerste fase van het digitale evenementenloket 
(www.evenementenindoetinchem.nl).  

2. Draagvlak peilen onder organisatoren over het gebruik, de 
doorontwikkeling en het beheer van het opgeleverde loket.  

3. De gezamenlijke inkoop met betrekking tot 
evenementenbeveiliging aan de organisatoren over te 
laten, waar nodig als gemeente het gesprek stimuleren.  

4. De raad te informeren over dit besluit door middel van de 
mededeling. 

  
Ruimte  
B 4. Stimuleringslening duurzame maatregelen 
 kleine en micro ondernemingen. 

1. De raad voor te stellen om:  
 in te stemmen met het instellen en invoeren van een 

gemeentelijke stimuleringslening voor kleine en micro 
bedrijven,  

 daarvoor een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te 
stellen uit het duurzaamheidsfonds en;  

 daartoe de verordening ‘Stimuleringslening duurzame 
maatregelen voor kleine en micro ondernemingen in de 
gemeente Doetinchem 2019’ vast te stellen. 
Verduidelijking raadsvoorstel af te doen door 
portefeuillehouder.  

2. Na positieve besluitvorming van de raad op beslispunt 1, de 
uitvoering van het gemeentelijke gedeelte van de 
duurzaamheidslening neer te leggen bij het Energieloket. 

3. Het mandaat voor deze uitvoering verleend aan de  
heer G. Ydema van het Energieloket en hem toestaan 
ondermandaat te verlenen aan medewerkers van het loket. 
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Maatschappij  
B 5. Onderwijsachterstandenbeleid 2019 t/m 
 2022. 

1. De raad voor te stellen het geactualiseerde beleid zoals 
opgenomen in de notitie ‘Onderwijsachterstanden beleid 
Doetinchem 2019 t/m 2022’ vast te stellen. 

2. Onder voorbehoud van het raadsbesluit over het 
geactualiseerde beleid, de uitvoeringsregeling subsidies 
Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente 
Doetinchem 2020 t/m 2022 vastgesteld.  

3. Voor de uitvoering van de wettelijke taken peuteropvang 
inclusief voor- en vroegschoolse educatie voor 2020 een 
bedrag van € 769.840 vastgesteld. 

4. Voor de uitvoering van de overige taken aan onderwijs-
achterstanden gerelateerde activiteiten, vroegsignalering 
en preventie voor 2020 een bedrag van € 520.160 
vastgesteld. 

  
Maatschappij  
B 6. Onderwijshuisvestingsprogramma 2019. 1. Aanvullend op het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 

het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Achterhoek 
een bijdrage te verstrekken voor tijdelijke huisvesting van 
de scholen Octa en De Pas.  

2. De totale bijdrage ad. € 40.022 te dekken uit de regulier 
beschikbare middelen Onderwijshuisvesting. 

  
Maatschappij  
B 7. (Her)benoeming leden Raad van Toezicht 
 Stichting IJsselgraaf. 

1. De gemeenteraad voor te stellen de heer E.G.H. van Ginkel 
te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
IJsselgraaf.  

2. De gemeenteraad voor te stellen mevrouw M. Schnitzler en 
de heer H. Scheinck te herbenoemen als lid van de Raad van 
Toezicht van Stichting IJsselgraaf. 

  
  
Maatschappij  
B 8. Benoemingen leden raad van toezicht 
 Muziekschool Oost-Gelderland. 

De gemeenteraad voor te stellen de benoemingen goed te 
keuren van mevrouw B. Witteveen en de heer C.Q.T.M. Hagens 
tot leden van de raad van toezicht van de Stichting 
Muziekschool Oost-Gelderland. 

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


