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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

Het ordevoorstel is aangenomen. Ordevoorstel (aangenomen) van 

PvLM om agendapunt 6.2 niet te 

behandelen en opnieuw op de 

agenda van de beeldvormende raad 

te zetten. 

Voor: 

CDA, PvdA, SP, 

GroenLinks, PvLM 

Tegen: 

VVD, D66, GBD, SGP-

CU 

2. Toelating en installatie 

R. Ooms 

   

3. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

25 maart 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

4. Vragenhalfuur 

 

 Het CDA stelt vragen over passend 

onderwijs. 

 

5. De Doetinchemse 

Keuze- Het vervolg, 

voortgangsrapportage 

1. De maatschappelijke effecten van de 

Doetinchemse aanpak van de transities te 

gaan monitoren met behulp van de 

bijvoorbeeld de volgende punten: 

a) Inzicht in de gezondheidssituatie en het 

welzijn van de inwoners (per wijk)  

b) Inzicht in de mate van participatie van de 

inwoners (per wijk)  

c) Inzicht in de mate van zelfredzaamheid 

(per wijk) 

d) De score voor sociale cohesie in de 

wijk/ buurt  

Motie (aangenomen) van SP, PvdA, 

CDA, VVD met verzoek een aantal 

onderwerpen op te nemen in het 

beleidsplan. 

 

Toezegging 

Het college zegt toe dat alle 

onderwerpen genoemd in de motie 

op de één of andere manier aan de 

orde komen tijdens de 

raadsbijeenkomst van 8 mei. 

Voorstel 

Unaniem aangenomen 

 

Motie 

Unaniem aangenomen 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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e) De mate waarin ondersteuningsvragen 

worden opgelost in de nulde en eerste 

lijn 

f) Het aantal inwoners dat een beroep 

doet op de buurtcoach 

g) Het aantal inwoners dat een beroep 

doet op de (door de gemeente 

gefinancierde) tweede lijn 

h) De ontwikkeling van de kosten binnen 

het sociaal domein. 

2. De resultaten die hierbij horen vast 

te stellen in het beleidsplan. 

3. Een veranderstrategie uit te werken 

en tegelijkertijd met het beleidsplan 

aan de raad ter besluitvorming aan 

te bieden. 

Inhoudelijke voortgang  

4. Bijgaande voortgangsrapportage ter 

kennisgeving aan te nemen.  

5. Het beleidsplan voor juli 2014 uit te 

werken en aan de raad ter 

besluitvorming aan te bieden. 

6. In dit beleidsplan aan te geven hoe 

we de ondersteuning vorm willen 

gaan geven en voor wie. 

7. Dit beleidsplan uit te werken volgens 

de denklijnen in deze 

voortgangsrapportage. 

Financiële kaders 
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8. Binnen de vastgestelde financiële 

kaders te blijven door in te zetten 

op: 

a) Inzet van nieuw voor oud bij de 

aanstelling van de buurtcoaches 

b) Het voorkomen van instroom in 

ondersteuning door een sterk 

netwerk en toegankelijke 

voorzieningen 

c) Het verminderen van volume en 

kosten van professionele 

ondersteuning door ‘het gewone 

leven’ en mantelzorg, het vervangen 

van duurdere ondersteuning en het 

vervangen van individuele door 

groepsarrangementen 

d) Het verlagen van tarieven van 

aanbieders 

e) Het behalen van efficiency winst 

door minderoverlap van 

hulpverlening en minder coördinatie 

en vervoerskosten. 

Fasering 

9. Nieuwe instroom van cliënten te 

behandelen volgens de werkwijze 

van de Doetinchemse keuze.  

10. Dit ook te doen voor cliënten van 

wie de indicatie afloopt op 1 januari 

2015. Daarbij rekening houden met 
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het overgangsrecht. 

Juridische entiteit 

11. Conform eerdere besluitvorming 

voor de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie, waarin o.a. 

de buurtcoaches landen, de 

juridische entiteit van een 

(overheids)BV te kiezen. 

Planning 

12. Bijgaande planning vast te stellen. 

 

6. Hamerstukken 

 

   

6.1 Compensatie 

bouwclaim Wijnbergen 

Het Oosten 

 

1. Goedkeuring te geven aan het genoemde 

conceptonderhandelingsresultaat tussen 

gemeente en 

OCWO(Ontwikkelcombinatie 

Wijnbergen het Oosten) 

2. Het verlies aan grondopbrengst 

gemeentelijke kavels Wijnbergen Midden, 

zijnde €1,1 mln., voor een bedrag van € 

500.000 te dekken uit de begrotingspost 

‘Spaarrisicoreserve Omzetverlies 

FO/Overhead’.  

Het restant (€600.000) zal dan worden 

gedekt vanuit het reeds eerder door de 

raad geoormerkte budget Taskforce 

‘Overall faseringsrisico’ ; 

Stemverklaring 

SP: om te beginnen stemt de SP voor 

het raadsvoorstel over de 

afwikkeling van de bouwclaim. De 

fractie is echter niet gelukkig met het 

samenbrengen van twee 

ongelijksoortige onderdelen in dit 

ene besluit. Procedurele zuiverheid 

zou uitgangspunt moeten zijn van alle 

besluiten. In de toekomst zal de 

fractie daar nauwkeurig op toezien. 

Akkoord bij hamerslag 
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3. De begeleidende stukken onder 

geheimhouding te houden, als bedoeld in 

artikel 25, lid 2 en lid 3 van de 

Gemeentewet en artikel 10, lid2g Wet 

openbaarheid van bestuur (voorkomen 

benadeling derden).  

 

6.2 Stichting 

Gasthuisfonds, 

statutenwijziging en 

goedkeuring begroting 

2014 

Behandeling uitgesteld naar juni.   

6.3 Statutenwijziging 

stichting IJsselgraaf 

Wij stellen u voor in te stemmen met: 

1. het wijzigen van de statuten van Stichting 

IJsselgraaf; zie overzicht 

Bevoegdheidsverdeling nieuwe en oude 

situatie IJsselgraaf voor de wijzigingen.    

2. het wijzigen van de Gemeenschappelijke 

regeling openbaar primair onderwijs 

IJsselgraaf; de wijziging betreft artikel 14, 

lid 2. 

3. het wijzigen van het Reglement 

Gemeentelijk Toezicht op Openbaar 

Primair Onderwijs, geldend voor de 

gemeenten Bronckhorst, Doesburg, 

Doetinchem en de stichting openbaar 

primair onderwijs IJsselgraaf; de wijziging 

betreft artikel 3, lid 2 en artikel 4, lid 1 en 

2. 

 Akkoord bij hamerslag 
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6.4 Verordening 

elektronische 

bekendmakingen 

 

Wij stellen u voor de Verordening elektronische 

kennisgeving gemeente Doetinchem vaststellen. 

 

Stemverklaring 

CDA: doordat uit landelijk 

onderzoek blijkt dat veel mensen nu 

nog niet over een computer 

beschikken of daar niet mee uit de 

voeten kunnen; het internetgebruik 

en bijbehorende vaardigheden met 

name laag zijn onder ouderen, 

laagopgeleiden, niet werkzame 

burgers en/of burgers in de laagste 

inkomensgroep; en door dit voorstel 

te steunen kennisgevingen over 

besluiten, aanvragen,  meldingen en 

andere berichten alleen nog maar 

elektronisch bekend zullen worden 

gemaakt, vindt het CDA op dit 

moment nog een stap te ver en geen 

goede informatie c.q. dienstverlening 

aan onze burgers daarom zal de 

fractie tegen dit voorstel stemmen. 

Akkoord bij hamerslag, 

met aantekening dat 

CDA tegen stemt. 

7. Ingekomen brieven     

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van  
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griffier                                 voorzitter 

 


