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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 
1 

Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

1.1 Toelating en installatie 

Th.H.J. Röttger 

   

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 

31 oktober en 7 november 2013 

De besluitenlijst van 31 oktober 2013 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

De besluitenlijst van 7 november 2013 wordt gewijzigd 

vastgesteld. 

Besluitenlijst 7 november 2013, 

agendapunt 12: 26 september 

2013 moet zijn 31 oktober 2013. 

 

3. Motie Uw Belang inzake 

beperking tarief ozb (naar 

aanleiding staken der stemmen 

op 7 november 2013) 

De raad verzoekt het college de intentie uit te 

spreken om bij vaststelling van de OZB niet alleen 

2014 (verkiezingsjaar) maar ook in de toekomst te 

tarieven niet extra te verhogen om financiële 

tegenvallers op te vangen en om de begroting  sluitend 

te krijgen. 

 Voor: CDA, 

VVD, D66, 

SGP-CU, 

PvLM, Uw 

Belang 

Tegen: PvdA, 

GroenLinks, 

SP, PLOD 

4. Vragenhalfuur  Het CDA stelt vragen over de 

pilot ‘omgekeerd’ afval inzamelen. 

 

5. Verkenning gezamenlijke 

uitvoering Participatiewet 

1. Kennis te nemen van het rapport Verkenning 

gezamenlijke uitvoering Participatiewet. 

2. In te stemmen met de koers om de Participatiewet 

vanuit één nieuwe organisatie uit te voeren, 

waarbij: 

a. in deze organisatie de taken van de gemeenten 

Doetinchem en Oude IJsselstreek op het gebied 

Verklaring raadslid Grootjans 

Zij is algemeen bestuurslid van 

Wedeo en om deze reden heeft zij 

zich van dit onderwerp 

gedistantieerd. Zij onthoudt zich 

van stemming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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van de Participatiewet en de Wet sociale 

werkvoorziening worden ondergebracht; 

b. inhoud wordt gegeven aan de strekking van de 

nieuwe Participatiewet: één doelgroep die we 

met één aanpak vanuit één organisatie 

benaderen; 

c. een jaarlijkse besparing op de uitvoeringskosten 

wordt gerealiseerd van ongeveer 1 miljoen 

euro; 

d. de werkwijze van de nieuwe organisatie aansluit 

op de werkwijze zoals omschreven in ‘de 

Doetinchemse keuze’ en op die van andere 

belangrijke partijen op de regionale 

arbeidsmarkt; 

e. een aantal essentiële onderdelen nog uitgewerkt 

en geactualiseerd moet worden in een 

implementatieplan. 

3. Het college de opdracht te geven om in februari 

2014 een implementatieplan aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

4. Bij het implementatieplan in februari 2014 de 

volgende aspecten mee te nemen:  

a. Het verzorgen van een verdere uitwerking van 

de financiën in tijdspanne, reële kosten en 

maatregelen voor de beheersbaarheid. 

b. Het verder kwantificeren van de risico’s zowel 

op financieel als op beleidsmatig gebied. 

c. Het uitwerken van scenario’s met betrekking 

tot financiën, risico’s en lokale invulling. 

Verklaring raadslid Moïze de 

Chateleux 

Hij onthoudt zich van stemming 

omdat hij bestuurslid is van 

Wedeo.  

 

Amendement (aangenomen) VVD 

om dictumpunt toe te voegen aan 

het implementatieplan. 

 

 

Toezegging 

De wethouder blijft inzetten op 

het streven naar samenwerking. 

 

De wethouder maakt in het 

implementatieplan inzichtelijk hoe 

de overheadkosten zo laag 

mogelijk worden gehouden. 

 

Stemverklaring SP 

De fractie verzoekt om 

gescheiden stemming.  

Beslispunt 1 is prima want dat is 

kennis nemen van en niet akkoord 

gaan met.  

Bij beslispunt 2 merkt zij op dat 

het een ideaal is om een miljoen te 

bezuinigen terwijl de frictiekosten 

niet eens bekend zijn. Daar stemt 

 

 

 

 

 

 

Amendement 

Unaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel, 

punt 1 

Unaniem 

 

Voorstel, 

punt 2 

Tegen: SP 

Voor: overige 

fracties 
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de fractie dus tegen.  

Met beslispunt 3 stemt de fractie 

zeker in en zij is benieuwd naar de 

resultaten.  

Voorstel, 

punt 3 

Unaniem 

 

6. Transitiearrangement Jeugd In te stemmen met het Regionaal 

Transitiearrangement (RTA) in het kader van de 

transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten dat 

gebaseerd is op volgende uitgangspunten: 

1. Uitwerking binnen de gegeven financiële kaders 

van nieuwe maatregelen in het Maatschappelijk 

Domein. 

2. De transformatie van de jeugdzorg is een voor 

gemeenten budgetneutrale operatie en wordt 

bekostigd vanuit de te decentraliseren gelden. 

3. Het doel van de intergemeentelijke samenwerking 

is een win/winsituatie voor meerdere partijen. 

Lokaal wat kan, regionaal wat moet. 

4. De belangen van mensen prevaleren boven die 

van systeemwerelden. 

5. Zo weinig mogelijk bureaucratie. 

6. Zachte landing, verantwoord continuïteitsbeleid 

mét ruimte voor vernieuwing. 

7. Geen gemeentelijke bezuinigingen op het 

gedecentraliseerde budget 2015. 

8. Prioriteiten binnen continuïteit van zorg. 

9. Differentiatie. 

10. Inspelen op de vraag. 

11. Reikwijdte van afspraken continuïteit van zorg. 

Stemverklaringen 

D66: als democratische partij is zij 

onaangenaam getroffen door deze 

bestuurlijk onbehoorlijke 

werkwijze. Er is een besluit 

genomen zonder dat de raad daar 

in is meegenomen. De fractie is 

van mening dat er ongetwijfeld 

mogelijkheden waren om de raad 

mee te nemen in het proces. Het 

is geen sterk argument dat het 

college zich achter het rijk 

verschuilt. Wij zijn niet 

meegenomen in het proces, het 

heeft naar de mening van D66 

geen zin om achteraf een besluit te 

nemen. Dit komt op de fractie 

over als een rituele dans. D66 

heeft grote moeite met deze 

werkwijze en daarom zal de fractie 

uit principe tegen stemmen.  

 

GroenLinks: de fractie stemt tegen 

het voorstel omdat zij tegen de 

uitgangspunten 1 en 2 is. 

 

Voor: 

PvdA, VVD, 

CDA, SGP-

CU, PLOD, 

PvLM, Uw 

Belang 

Tegen: 

D66, Groen- 

Links, SP  
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7. Aanvalsplan werk en economie 

Doetinchem 

1. De accenten uit de economische visie: Dynamisch, 

Duurzaam, Doetinchem opnieuw te bevestigen.  

2. In te zetten op de gerelateerde economische 

pijlers: Innovatie, werkgelegenheid en branding. 

3. De prestatiedoelstellingen van het aanvalsplan werk 

en economie vast te stellen: 

a. Werkloosheid verminderen, met name de 

langdurige werkloosheid (langer dan 

12 maanden). 

b. Het opleidingsniveau van werkzoekenden en 

werkenden verhogen.  

c. Meer arbeidsplaatsen creëren.  

d. Meer stageplaatsen en leerwerkplekken creëren. 

e. Ondernemers adviseren en begeleiden bij het 

omvormen van hun bedrijf in een meer 

socialere onderneming of bij het opstarten van 

sociale ondernemingen.  

f. Bedrijven met financiële problemen sneller 

helpen.  

g. Schulddienstverlening effectiever inzetten via 

werkgevers.  

h. Meer startende bedrijven en open innovaties 

stimuleren en begeleiden.  

i. Bedrijven ruimte geven om te kunnen innoveren 

met kennis en/of geld.  

j. Promoten van de warenmarkt, binnenstad en 

bedrijventerreinen. 

k. Het vergroten van het investeringsvolume van 

het Rijk in Doetinchem en omstreken.  

Amendement (verworpen) SGP-

ChristenUnie om te focussen op 

minder projecten. 

 

 

 

 

Stemverklaringen amendement 

D66 hoopte dat het amendement, 

zoals de SGP meestal doet, voor 

de stemming weer ingetrokken 

zou worden, maar dat gebeurt 

niet. Als je het leest, punt 1 is niet 

juist als gezegd wordt is 

uitgevoerd; eigenlijk wordt de 

motie hier een heel stuk mee 

uitgevoerd. Maar vervolgens als je 

bij het dictum komt, en de fractie 

kan het netjes en zij kan het heel 

duidelijk zeggen, maar als zij zich 

diplomatiek uitlaat dan pleegt de 

SGP met dit amendement 

euthanasie op de motie van D66 

en PvdA. Daarom zal D66 

absoluut tegen het amendement 

stemmen.  

 

CDA zal tegen stemmen; niet 

zozeer omdat de fractie tegen is 

maar zij wil het college het 

Amendement 

Voor: SGP-

CU 

Tegen: 

overige 

fracties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Unaniem 
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vertrouwen geven met de acties 

waar het mee bezig is en 

evalueren.  

Toezeggingen 

Begin 2014 komt het college met 

een nulmeting met betrekking tot 

(langdurige) werkloosheid en met 

een nulmeting met betrekking tot 

de output op projectniveau. 

 

Het college gaat in overleg met 

UWV en POA om jaarlijks of twee 

keer per jaar soortgelijke 

informatie te leveren als in de 

sociaal-economische foto. 

8. Duurzaamheidsprogramma 

2014-2018 

1. Het Duurzaamheidprogramma 2014-2018 vast te 

stellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op 

duurzaamheid bij de volgende thema’s: 

- energiebesparing; 

- opwekken duurzame energie; 

- klimaatadaptatie; 

- duurzaamheidsprojecten uit de 

maatschappij/overstijgende acties. 

2. Het college op te dragen om vóór eind januari 

2014 te komen met een geprioriteerde lijst van 

projecten die verder uitgewerkt kunnen worden op 

hun haalbaarheid in het kader van het 

Duurzaamheidsprogramma 2014-2018. 

3. Deze lijst ter beoordeling voor te leggen aan de 

raad. 

Amendement (aangenomen) CDA  

een lijst met geprioriteerde 

projecten aan de raad voor te 

leggen. 

 

Stemverklaringen amendement 

GroenLinks ziet in de uitleg van de 

wethouders geen reden waarom 

dit amendement het zou hinderen 

dat initiatieven vanuit de 

samenleving vrij baan zouden 

kunnen krijgen. De fractie 

ondersteunt dit amendement.  

 

CDA: de fractie steunt het 

Amendement 

Voor: CDA, 

VVD, 

GroenLinks, 

SP, SGP-CU, 

PvLM, Uw 

Belang 

Tegen: PvdA, 

D66, PLOD 
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voorstel niet, als het amendement 

niet wordt aangenomen.   

 

VVD: zij sluit zich aan bij de 

verklaring/woorden van 

GroenLinks 

 

 

 

 

 

 

Motie (aangenomen) D66 en PvdA 

om meer activiteiten te 

ontwikkelen op gebied van zonne-

energie. 

 

Stemverklaringen motie 

GroenLinks vindt het frappant om 

te constateren dat aan het begin 

van de raadsperiode, waar elke 

fractie de gelegenheid kreeg om 

inbreng te hebben in het 

coalitieprogramma, de groene 

paragraaf die GroenLinks heeft 

ingediend meteen is verworpen en 

niet is opgenomen in het 

programma. De fractie constateert 

dat vlak voor de verkiezingen 

duurzaamheid ineens weer 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus 

gewijzigd 

voorstel 

Unaniem 

 

Motie 

Voor: PvdA, 

CDA, 

GroenLinks, 

D66, SP, 

PLOD, PvLM 

Tegen: VVD, 

SGP-CU, Uw 

Belang 
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relevant is.  

 

SGP-ChristenUnie vindt dat met 

het aannemen van het 

amendement van het CDA en in 

gedachten nemend dat dit 

onderwerp in april 2012 op de 

agenda stond en het college er nog 

mee bezig is, deze motie niet 

steunen.  

 

De VVD vindt de motie overbodig 

en zal tegen stemmen. De 

wethouder heeft met de begroting 

al gezegd dat hij ermee bezig is, 

daarom zal de fractie tegen 

stemmen.  

9. Raadsmededeling standpunt 

college aangaande persoonlijke 

verzorging. (Buitengewone 

ledenvergadering VNG 

29 november 2013 

 Het college heeft de meningen van 

de fracties vernomen. 

 

 

10.1 Evaluatie de SJOG 1. Op basis van de evaluatie te constateren dat de 

SJOG in de periode 1-10-2012 tot 1-10-2013 

binnen het gestelde kader heeft gefunctioneerd. 

2. Te concluderen dat er geen aanleiding is het 

gestelde kader aan te passen. 

Stemverklaring GroenLinks 

De fractie stemt in met het 

voorstel. Zij wenst de nieuwe 

jongerencoördinator veel succes 

en hoopt dat de cijfers volgend 

jaar nog beter zullen zijn.  

Unaniem 

10.2 Reparatie bestemmingsplan De 

Pas 2010 

De tekst van artikel 16.3 Bestaande maten van de 

regels van bestemmingsplan De Pas 2010, vastgesteld 

Stemverklaring CDA 

In de beeldvormende raad is aan 

Unaniem 
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bij raadsbesluit van 28 april 2011, te vervangen door 

de volgende tekst: 

‘16.3  Bestaande maten 

In de gevallen waarin een bestaande situering, goot- 

en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 

van een legaal bouwwerk ten tijde van de 

terinzagelegging van het ontwerpplan afwijkt van 

hetgeen in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is 

voorgeschreven, is deze bestaande situering goot- 

en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud 

maatgevend.’ 

de belanghebbende partij 

toegezegd dat er duidelijkheid zou 

komen via een brief. De 

conceptbrief is ter inzage gelegd 

voor de raad. Het CDA vindt het 

voldoende als deze brief naar de 

belanghebbende gaat, dan is de 

fractie akkoord met dit voorstel.  

 

10.3 Bestemmingsplan Europaweg-

Varkensweide 2012 

1. De Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Europaweg - Varkensweide 

2012 vast te stellen, een en ander overeenkomstig 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 

het GML bestand NL.IMRO.0222.R015H061A-

0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 

Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 

versie 20-09-2012 en de kadastrale kaart, versie 

20-09-2012. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Unaniem 

10.4 Herinrichting Hoofdstraat 

Gaanderen 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 650.000,- ten 

behoeve van de herinrichting van de Hoofdstraat in 

Gaanderen, waarvan € 102.330,- ten laste van het 

fonds bovenwijkse voorzieningen en € 547.670 ten 

laste van de transitoria Stationshalte Gaanderen (94e 

wijziging gemeentebegroting 2013). 

Stemverklaring GroenLinks 

Zij maakt van de gelegenheid 

gebruik om het college en de 

ambtenaren te complimenteren 

met het doorlopen interactieve 

proces. Dit heeft geleid tot een 

breed gedragen plan. Ook dankt 

de fractie de klankbordgroep voor 

zijn intensieve betrokkenheid.  

Unaniem 
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10.5 Overdracht brandweerkazerne 

Stokhorstweg 

Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien 

van de conceptkoopovereenkomst brandweerkazerne. 

 Unaniem 

11. Ingekomen brieven  Het antwoord op brief 1 komt ter 

inzage voor de raad.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 19 december 2013, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


