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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

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

2. Besluitenlijst van de raads-

vergadering van 17 juli 2014 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  De fracties van CDA en SP hebben 

vragen gesteld over de problemen bij 

de aanbesteding van de jeugdhulp. 

 

De fractie van de SP heeft vragen 

gesteld over ZZP-ers en de 

aanbesteding. 

 

De fractie van de VVD heeft vragen 

gesteld over het evenementenbeleid. 

 

4. Implementatieplan 

gezamenlijke uitvoering 

Participatiewet 

1. Kennis te nemen van het Implementatieplan 

gezamenlijke uitvoering Participatiewet. 

2. In te stemmen met de gezamenlijke 

uitvoering van de Participatiewet door de 

gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem 

inclusief het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf 

Wedeo vanuit één nieuwe entiteit, waarbij: 

a. in deze organisatie de taken van de 

gemeenten Doetinchem en Oude 

IJsselstreek ingevolge de Participatiewet 

en de Wet sociale werkvoorziening 

worden ondergebracht; 

b. de werkwijze van de nieuwe organisatie 

Amendement VVD (aangenomen). 

 

 

 

 

 

 

 

Stemonthouding 

De heer Moïze onthoudt zich van 

stemming. Hij is door de raad 

benoemd in het algemeen bestuur van 

Wedeo, om die reden acht hij zich 

Amendement 

Voor: 

CDA, VVD, D66, 

PvLM, GBD 

Tegen: 

PvdA, SP en 

GroenLinks 

 

(Gewijzigd) 

voorstel: 

Unaniem 

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



Besluitenlijst gemeenteraad 25 september 2014 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

aansluit op de werkwijze zoals 

omschreven in de 'de Doetinchemse 

keuze' en op die van andere belangrijke 

partijen op de regionale arbeidsmarkt. 

3. Het college op te dragen, uiterlijk eind dit 

jaar, aan te geven: 

a. uit hoeveel fte de basisorganisatie gaat 

bestaan en welke omvang de flexibele 

schil gaat krijgen; 

b. welke positie de nieuwe organisatie ten 

opzichte van de gemeente krijgt. 

niet vrij van die kant om over dit 

voorstel te stemmen. 

 

Toezegging 

De wethouder informeert de raad 

over de kosten van de voorstelling 

door medewerkers van Wedeo. 

 

Motie SP (aangehouden) over 

sanctiebeleid in verordening. 

 

5. Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en 

Uitvoeringsplan Wmo 

1. De Verordening maatschappelijke 

ondersteuning vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan 

Wmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Motie van de SP (verworpen) over 

een bijeenkomst met 

zorgprofessionals. 

 

Stemverklaringen motie: 

VVD: de fractie kan aansluiten bij de 

woorden van de heer Ooms dat dit 

reeds voor de zomer besproken is en 

dat het initiatief ook al is neergelegd 

bij de raad zelf. Dat het dan ook aan 

de raad zelf is om dit te agenderen en 

dat de raad die verantwoordelijkheid 

zelf moet nemen. De fractie weet ook 

zeker dat dit gaat gebeuren. Laten we 

Voorstel 

Tegen: SP 

Voor: overige 

aanwezige fracties 

 

 

Motie 

Voor: SP 

Tegen: overige 

aanwezige fracties 
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het laten liggen waar het ligt en onze 

toezeggingen die we aan onszelf doen 

ook gewoon serieus nemen en niet 

met moties  gaan gooien. 

CDA: de fractie sluit zich daar graag 

bij aan. De fractie wil er op wijzen dat 

de griffie ten dienste staat van de raad 

dus het is niet nodig via moties 

opdrachten te geven 

D66: ook deze fractie sluit zich daarbij 

aan. Het presidium is het toneel om 

dit verder te effectueren. Een motie 

daarvoor is eigenlijk misbruik van een 

instrument. 

PvdA: het is natuurlijk prima om deze 

motie in te dienen, maar ook de PvdA 

is van mening dat de afspraak is 

gemaakt en dat het presidium deze 

afspraak kan afwerken. De fractie 

vindt het netjes om dit wel even 

richting de indiener van de motie op 

te merken; een sympathieke motie. 

 

Toezegging 

Het college stelt een telefonisch 

meldpunt in om klachten, vragen 

signalen op te vangen over de 

uitvoering van de drie decentralisaties. 

 

De raad ontvangt voor eind van het 

jaar een plan voor het OGGz-beleid. 
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6. Bestemmingsplan Oude 

Wehlseweg 15 - 2014 

1. De Nota van Zienswijzen en Nota van 

wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Oude Wehlseweg 15 - 

2014 gewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

met identificatienummer 

NL.IMRO.0222.NL.IMRO.0222.R39H080A-

0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 

Basiskaart Doetinchem versie 01-02-2014 en 

de kadastrale kaart, versie 01-02-2014. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

Stemverklaring 

D66 heeft beeldvormend en ook 

daarna in haar vragen haar zorgen en 

twijfel uitgesproken over de risico’s 

van de mogelijke precedentwerking en 

de handhaafbaarheid van de 

uitsterfregeling. De portefeuillehouder 

heeft de garantie uitgesproken dat 

precedentwerking niet mogelijk is en 

de handhaafbaarheid objectief 

meetbaar geborgd zal zijn. D66 zal 

daarom nu voor het voorstel 

stemmen, maar wil er wel op wijzen 

dat mocht het tegendeel blijken de 

portefeuillehouder veel heeft uit te 

leggen. 

Unaniem 

7. Aanpak kerntakendiscussie 1. Het plan van aanpak kerntakendiscussie vast 

te stellen. 

2. De raadswerkgroep kerntakendiscussie in te 

stellen met de opdracht om de 

kerntakendiscussie voor te bereiden en in 

goede banen te leiden. 

3. De raadswerkgroep kerntakendiscussie zijn 

werkzaamheden te laten aanvangen direct na 

instelling ervan. 

4. Als leden van de raadswerkgroep 

kerntakendiscussie te benoemen: 

- L.T.M. Steintjes (CDA); 

- S. Kroon (PvdA); 

- H.J.C. te Hennepe (SP); 

- M. Sluiter (VVD); 

 Unaniem 
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- H.L.G. Moïze de Chateleux (D66); 

- J.E.L. de Rechteren van Hemert (GBD); 

- J.T. Westerdiep (GroenLinks); 

- J.H.A. Putman (PvLM); 

- G.J. Averesch (SGP-ChristenUnie). 

5. Als (technisch) voorzitter van de 

raadswerkgroep de vicevoorzitter van de raad,  

de heer A.J. Verhoeven, benoemen. 

8.1 Verzoek extra bijdrage 

Stichting IJs- en Skatebaan 

Doetinchem 

1. Een extra subsidie van € 68.500,- te 

verstrekken aan de stichting IJs- en Skatebaan 

Doetinchem, gesplitst in:  

1. een investeringsbijdrage van € 50.500,- en 

de jaarlijkse kosten ad € 3.501,- ten laste te 

brengen van structureel onvoorzien; 

2. en een eenmalige subsidie - met 

voorwaarden - van maximaal € 18.000,- 

afhankelijk van de jaarrekening 2013-2014 

en dit bedrag ten laste te brengen van 

eenmalig onvoorzien. 

2. Hiertoe de 67e wijziging van de 

gemeentebegroting 2014 vast te stellen. 

Stemverklaringen 

VVD: de fractie realiseert zich dat 

zonder de gevraagde bijdrage er een 

onwenselijke beheersituatie van de ijs- 

en skatebaan ontstaat; dat en de reeds 

door de raad besloten investeringen in 

de ijs- en skatebaan maken dat de 

VVD instemt met dit voorstel. 

GroenLinks: de fractie is altijd 

voorstander geweest, en dat is zij nog 

steeds, van een ijs- en skatebaan in 

Doetinchem. Wel plaatst zij een 

vraagteken bij de financiële tegen-

vallers rond dit initiatief en de wijze 

waarop de gemeente zichzelf hieraan 

verbonden heeft. GroenLinks is niet 

gelukkig met de financiële tombola – 

dat is een loterij waarbij je altijd moet 

betalen – die is gekozen rond de 

exploitatie van de ijs- en skatebaan. 

Even schetsen: nu de stichting niet 

meer aan haar verplichtingen kan 

voldoen, gaat ze failliet. De ijsbaan 

Akkoord bij 

hamerslag. 
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komt dan in handen van de gemeente, 

het beheer en onderhoud komt dan 

ook bij de gemeente te liggen, hier-

voor heeft de gemeente geen budget, 

dus betaalt de gemeente maar weer 

aan de stichting. Deze situatie komt 

niet alleen voor bij de ijs- en skatebaan 

maar er zijn meer maatschappelijke 

initiatieven waarbij de gemeente zich 

naar het oordeel van GroenLinks te 

sterk heeft verbonden met de 

financiële tegenvallers. Het afwenden 

van de kosten voor maatschappelijke 

voorzieningen mag dan ook naar haar 

mening niet eindeloos zijn. Dit is een 

ongewenste situatie; de gemeenteraad 

moet daar alert op zijn. GroenLinks 

wenst de ijs- en skatebaan veel succes. 

Laten we hopen op een strenge 

winter met veel schaatsplezier. 

D66 ziet de ijs- en skatebaan als een 

aanwinst voor de stad en zal daarom 

voor het voorstel stemmen. De fractie 

beschouwt dit als een eenmalige en 

door omstandigheden gedwongen 

extra bijdrage. Deze extra bijdrage 

moet geen precedent worden voor 

eventuele verzoeken om extra 

bijdragen van andere maatschappelijk 

relevante organisaties. Rond de 

ondersteuning moet vooral door de 
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vereniging zelf opgebracht worden. 

D66 wenst de ijs- en skatebaan alle 

succes. 

8.2 Bestemmingsplan 

Bezelhorstweg 31C - 2014 

1. Het bestemmingsplan Bezelhorstweg 31C - 

2014 vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten met identificatienummer 

NL.IMRO.0222.R07H301A-0002, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem versie 01-11-2013 en de 

kadastrale kaart, versie 01-11-2013. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

8.3 Beschikbaar stellen krediet 

project de Zumpe 

Een krediet ter grootte van € 1.112.940 

beschikbaar te stellen voor uitvoering van het 

gebiedsproces de Zumpe en de inrichting van 

specifieke percelen tot natuur, pas uit te geven na 

ontvangst van de subsidie door de provincie 

(66e wijziging gemeentebegroting 2014). 

Stemverklaring 

D66: zij stemt voor het voorstel, laat 

ze daarmee beginnen. De fractie heeft 

beeldvormende een aantal vragen 

gesteld over de negatieve gevolgen van 

de aanleg van de randweg. De 

portefeuillehouder heeft aangegeven 

dat de zinsnede uit het voorstel dat 

om de negatieve effecten van de 

aanleg van de randweg te verzachten,  

niet slaat op de hydraulische effecten 

ervan. D66 zal de portefeuillehouder 

daar aan houden. 

Akkoord bij 

hamerslag 

8.4 Subsidieverordening 

gemeentelijke monumenten en 

molens Doetinchem 2014 en 

Verordening 

stimuleringsleningen 

1. De Subsidieverordening Monumenten 

Doetinchem 2006 in te trekken.  

2. De Subsidieverordening gemeentelijke 

monumenten en molens Doetinchem 2014 

vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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monumenten Doetinchem 

2014 

3. De Verordening gemeentelijke stimulerings-

leningen monumenten Doetinchem, 

vastgesteld op 4 februari 2010, in te trekken. 

4. De Verordening stimuleringsleningen 

monumenten Doetinchem 2014 vast te 

stellen.  

8.5 Verordening commissie 

bezwaarschriften 

De Verordening commissie bezwaarschriften vast 

te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

Verordening behandeling bezwaarschriften 

gemeente Doetinchem 2005. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

9. Ingekomen brieven  Het antwoord op de brieven 1 en 4 

komt ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 30 oktober 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 


