
 

 
Toezeggingen uit de beeldvormende raad van 10 april 2014 voor de raadsvergadering van 

24 april  2014  

 

Voorstel Toezegging Pfhouder + 

ambtenaar 

Stand van zaken 

De Doetinchemse Keuze- 

het vervolg, 

voortgangsrapportage 

 Bij de stukken voor 24 april 

komt een overzicht van 

tussenstappen/bijeenkomsten 

met de raad over de DDK tot 

de besluitvorming op 17 juli.  

 In het overzicht aangeven wat 

het doel van de bijeenkomst is 

(informatief, beeldvorming, 

meningsvorming) en wat van de 

raad verwacht wordt -> 

bijvoorbeeld richting geven. 

 Aspecten die aan de orde 

moeten komen in de 

bijeenkomsten: populatie-

bekostiging in relatie tot de 

DDK, definities – bijvoorbeeld 

collectief, preventief, 

vroegsignalering, taken – rollen 

– posities buurtcoach, 

wijkregisseur, loketten W en I 

en zorgloket. Misschien de 

Zorgverzekeringswet omdat 

die gaat veranderen? 

 Aan een informatieve 

bijeenkomst over concrete 

casuïstiek is geen/niet veel 

behoefte 

 In het rapport staan – ik dacht 

over jeugdzorg – andere 

aantallen dan in de presentatie 

van 3-4. Dit op elkaar 

afstemmen. 

 Koppeling van beleidsdoelen en 

indicatoren in het beleidsplan. 

 

Kroon 

Veneman 

16 april bijlage ontvangen op 

de griffie. 

Afgehandeld. 

Compensatie bouwclaim 

Wijnbergen Het Oosten 
Dictumpunt 2 van het raadsvoorstel 

aanpassen, zodat duidelijk wordt dat 

de raad heeft te besluiten over € 

500.000 en dat het voorstel is die te 

dekken uit de begrotingspost 

Spaarrisicoreserve Omzetverlies 

FO/Overhead. 

Drenth 

Wijnroks 

11-4 aangepast raadsvoorstel 

ontvangen. 

Afgehandeld. 

Verordening elektronische 

kennisgeving 
Raadsvoorstel aanpassen:  

 In de eerste alinea verduidelijken 

dat de gemeentepagina niet 

verdwijnt. 

 Punten 2 en 3 bij het stukje over 

de communicatie van de 

gemeente: het woord ‘kan’ 

vervangen door ‘zal’. 

 Aanvulling opnemen over het 

monitoren van de voorgestelde 

wijzigen binnen een jaar. 

 Aanvulling opnemen over het 

afbouwen van de kennisgevingen 

op de Gemeentepagina. 

Van der Meijs 

Fuijk 

14-4 aangepast raadsvoorstel 

op de griffie ontvangen. 

Afgehandeld. 



 

 
Statutenwijziging stichting 

IJsselgraaf vanwege invoering 

Raad van toezichtmodel 

 Raadsvoorstel en/of dictumpunt 

aanpassen met opname van en/of 

verwijzing naar de specifiek 

gewijzigde bepalingen. 

 Verslag en/of presentatie 

regiobijeenkomst in Bronckhorst 

(september 2013) ter inzage 

leggen, indien dat er is. 

Van der Meijs 

I. Jansen 

16-4 aangepast raadsvoorstel 

plus bijlagen bijeenkomst 

Bronckhorst ontvangen. 

Afgehandeld. 

 


