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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda gewijzigd vast te stellen. Burgemeester Joosten spreekt een in 

memoriam uit voor oud-raadslid en oud-

wethouder F.W.M. Ernst. 

 

Het CDA kondigt een motie vreemd aan de 

agenda aan. Deze wordt als agendapunt 10 

aan de agenda toegevoegd. 

 

2. Besluitenlijst 

raadsvergadering 28 mei 

2014  

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.    

3. Vragenhalfuur  De fractie van SP stelt vragen naar aanleiding 

van de evaluatie van de was- en strijkservice. 

 

4. De Doetinchemse 

Keuze, het beleidsplan 

Het concept beleidsplan voor de aanpak van de 3D’s 

‘Met elkaar, voor elkaar’ te bespreken en zienswijzen 

mee te geven aan het college. 

Motie PvdA (aangehouden) over 

aanbesteding huishoudelijke hulp. 

Motie PvdA (aangehouden) over sociale 

innovatie. 

Motie PvLM (aangehouden) over 

raadsbijeenkomsten met het werkveld. 

Motie SP (aangehouden) over contracteren 

huishoudelijke hulp. 

Motie SP (aangehouden) scootmobiel. 

 

Toezeggingen 

Het college: 

 voegt de planning van de vervolgstappen 

tot 1 januari 2015 toe aan de stukken; 

 neemt preventie expliciet en 

geconcretiseerd op in de kaderstelling; 

Geen 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 



Besluitenlijst gemeenteraad 26 juni 2014  
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 1 
 

 brengt helderheid in de rol van de 

buurtcoaches bij fraudebestrijding; 

 garandeert het blijven bestaan van 

dagbesteding voor de huidige gebruikers 

voor 2015; 

 gaat geen contracten aan met 

organisaties met alfahulpconstructies; 

 hanteert de 130%-norm 

(Balkenendenorm) voor inkomenseis bij 

aanbestedingen; 

 informeert de raad na afronding van het 

aanbestedingsproces; 

 neemt op dat scootmobiels mogelijk 

blijven als maatwerkvoorziening; 

 geeft bij de stukken voor de 

vervolgbehandeling in juli (gemotiveerd) 

aan welke suggesties uit zienswijzen van 

de fracties het niet meeneemt in de 

aangepaste versie van het beleidsplan. 

5. Regiovisie Huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

In te stemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling en daarbij het 

dictumpunt 3.1., derde gedachtestreepje, eerste 

sterretje als volgt aan te passen: 

 

 ‘(We streven ernaar dat) slachtoffers van huiselijk 

geweld of kindermishandeling in staat zijn om iets te 

ondernemen en weten waar zij ondersteuning kunnen 

vinden. Echter, vanuit de erkenning dat een substantieel 

deel van de slachtoffers niet instaat is om zelf iets te 

ondernemen zullen alle betrokken organisaties zich 

actief inzetten om de (potentiële) slachtoffers te 

herkennen en hen actief te ondersteunen. Daarmee 

Amendement PvdA (aangenomen) dat 

organisaties zich actief inzetten om 

slachtoffers te herkennen en ondersteunen. 

 

Toezegging 

Voor 1-1-2016 informeert het college de 

raad over de ontwikkelingen op het gebied 

van huiselijk geweld en kindermishandeling in 

Doetinchem. De raad krijgt gelegenheid 

hierover in gesprek te gaan met 

medewerkers uit het veld. 

 

 

Amendement 

Unaniem 

 

 

Gewijzigd voorstel 

Unaniem 
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geven we actieve invulling aan onze opdracht om elk 

slachtoffer onze bescherming te bieden’; 

Stemverklaring 

Het CDA is het eens met de aanpassingen in 

het amendement van de PvdA en zal daarom 

voor stemmen.  

6. Regio Achterhoek, 

Uitvoeringsagenda 2020 

1. In te stemmen met de drie hoofdopgaven voor de 

Achterhoek zoals uitgewerkt in de uitvoeringsagenda: 

werken, wonen en bereikbaarheid;  

2. De bestaande en door velen als complex ervaren 

structuur met werkplaatsen afschaffen en inzetten op 

een netwerkmodel: een compacte 

uitvoeringsorganisatie (bredere stuurgroep Achterhoek 

2020 met onafhankelijk voorzitter en voldoende 

handelingsruimte om slagvaardig te kunnen zijn, 

hoogwaardige ondersteuning per hoofdopgave) en 

netwerksturing voor de projecten en (verbindende) 

activiteiten;  

1. 3. Bij te dragen in de kosten voor de nieuwe 

werkwijze. De kosten worden geschat op circa 

€ 300.000 per jaar (waaronder de kosten voor 

een onafhankelijk voorzitter). Deze kosten 

worden in een verhouding van 80:10:10 

verdeeld over de Overheid, Ondernemers en 

maatschappelijke Organisaties (conform huidige 

convenant). De provincie zal het overheidsdeel 

mede financieren en ook vanuit het ministerie 

van BZK zijn hiervoor middelen beschikbaar. 

De exacte bijdrage voor de gemeenten is nog 

niet bekend, maar vooralsnog wordt uitgegaan 

van ongeveer € 150.000 voor de acht 

gemeenten gezamenlijk op jaarbasis. Voor 2014 

wordt geen budget aan de raad gevraagd. 

Toezeggingen 

Als de verwachte bijdrage van €150.000 

(25%) anders uitpakt komt het college 

daarop terug bij de raad. 

Het college zal de raad jaarlijks rapporteren 

over de bereikte (concrete) resultaten. 

Het onderwerp mobiliteit komt in het najaar 

terug op de agenda van de raad. 

Unaniem 

7. Diverse benoemingen Zie bijlage 2 bij deze besluitenlijst.  Akkoord bij hamerslag 

8.1 Nieuwbouw basisschool Voor de nieuwbouw voor het basisonderwijs in  Akkoord bij hamerslag 
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en accommodatie 

VVG’25 

Gaanderen uit te gaan van 350 leerlingen. 

8.2 Financiële uitwerking 

Regionaal 

transitiearrangement 

Jeugdzorg Achterhoek 

Kennis te nemen van de stand van zaken Financiële 

uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 

2015. 

 Akkoord bij hamerslag 

8.3 Jaarverslag 2013 en 

begroting 2015 Wedeo  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2013 en de 

toevoeging van het positief resultaat van € 21.000 euro 

aan de algemene reserve van Wedeo;  

2. Dit meerjarenperspectief en de risicobeheersing te 

verwerken in de werkbegroting voor 2015. 

 Akkoord bij hamerslag 

8.4 Jaarverslag 2013 en 

begroting 2015 ECAL 

1. Kennis te nemen van de concept 

Programmabegroting van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAA) voor de jaren 2015-

2018;  

2. Een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur 

van het ECAL met als opmerking het indexpercentage 

van -0,94% over de gemeentelijke bijdragen in de 

Programmabegroting 2015-2018 te verwerken. 

 Akkoord bij hamerslag 

8.5 Begroting 2015 Regio 

Achterhoek 

De programmabegroting 2015 Regio Achterhoek geeft 

geen aanleiding tot opmerkingen of een zienswijze.  

 Akkoord bij hamerslag 

8.6 Begroting 2015 

Veiligheidsregio Noord- 

en Oost Gelderland 

Bij de VNOG als zienswijze in te dienen om bij de 

samenstelling van de begroting 2015 uit te gaan van een 

verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering 

van de kapitaallasten brandweerkazerne). 

 Akkoord bij hamerslag 

8.7 Jaarrekening 2013 en 

begroting 2015 

Omgevingsdienst 

Achterhoek 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA); 

2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotings-

wijziging 2014 van de ODA;  

3. Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de 

samenstelling van de begroting 2015 uit te gaan van een 

verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering 

Stemverklaring CDA 

De fractie vindt het vreemd dat de raad nu 

nog eventuele zienswijzen mee kan geven bij 

dit agendapunt, terwijl de vergadering 

hierover van het algemeen bestuur van de 

ODA al heeft plaatsgevonden. Toch wil de 

fractie de verantwoordelijk wethouder 

Akkoord bij hamerslag 
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van de nieuwe taken waarvoor extra middelen zijn 

ontvangen).  

verzoeken om er nogmaals bij de ODA op 

aan te dringen dat de ODA kritisch kijkt 

naar de kosten, structurele lasten, de 

voordelen voor de gemeenten; de ODA een 

actievere houding aanneemt en dat de ODA 

stappen zet wat betreft inverdienen. 

8.8 Begroting 2015 GGD 

Noord en Oost 

Gelderland 

1. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 

GGD NOG 2015;  

2. De volgende zienswijze op de concept programma-

begroting in te dienen bij het bestuur van de GGD:  

 De programmabegroting is helder van opzet. De 

Doetinchemse reactie op de Uitgangspuntennota 2015 

is goed verwerkt.  

 Eén kanttekening te maken: de wijze waarop in 

Achterhoeks verband de inwonerbijdrage zich dient te 

ontwikkelen, een discussiepunt blijft. Doetinchem stelt 

voor om de ontwikkeling van de inwonerbijdrage te 

baseren op de ontwikkeling van de algemene uitkering 

uit het gemeentefonds. Doetinchem zal dit onderwerp 

wederom ter sprake brengen bij de ontwikkeling van 

de financiële paragraaf van de nieuw op te stellen 

bestuursagenda 2014-2018. Het AB te verzoeken dit 

voorstel in stemming te brengen tijdens de AB-

vergadering van 3 juli 2014.  

 Akkoord bij hamerslag 

8.9 Gewijzigde 

winkeltijdenverordening 

De gewijzigde verordening winkeltijden gemeente 

Doetinchem 2014 vast te stellen. 

Stemverklaringen  

VVD: de fractie zal instemmen maar komt na 

de zomer met een ander voorstel dat veel 

verder gaat. De VVD wil van Doetinchem 

een moderne centrumgemeente maken van 

Henk en Ingrid. Zij wil niet terug naar vorige 

eeuw van Ot en Sien.  

SGP-ChristenUnie: het is algemeen bekend 

dat de fractie geen voorstander is van het 

Akkoord bij hamerslag 
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verdere verruiming van openingstijden. Maar 

omdat het hier om reparatie van wetgeving 

gaat van november-december 2013, zal de 

fractie instemmen. 

9. Ingekomen brieven  Het antwoord op de brieven 1,2 en 3 komt 

voor de raad ter inzage. 

Het college zal de brief van de Abvakabo (8) 

beantwoorden; het antwoord komt ook ter 

inzage voor de raad. 

 

10. Motie Proces- 

opvanglocatie De 

Kruisberg 

1. Het college op te dragen de raad, ook waar deze 

geen formele bevoegdheden heeft, actief te 

informeren en zoveel mogelijk bij de besluitvorming 

te betrekken indien er een verzoek komt van het 

COA om het aantal op te vangen vluchtelingen in 

de voormalig PI De Kruisberg op te hogen. 

2. Dat de burgemeester namens het college nauw 

contact houdt met de landelijke overheid met 

betrekking tot plaatsing van meer dan 350 mensen 

en de gemeenteraad hiervan op de hoogte stelt. 

 

De motie is ondertekend door alle fracties 

uit de raad. 

Unaniem 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van  

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


