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Onderwerp
1. Opening en
vaststelling van de
agenda

2. Besluitenlijst
raadsvergadering
26 juni 2014

Besluit
De behandeling van de agenda wordt gewijzigd
vastgesteld.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Vragenhalfuur
4. De Doetinchemse
Keuze, beleidsplan
Met elkaar, voor elkaar

1

1. Dat preventie een prioritair onderwerp is in
het sociaal domein, een zeer belangrijke pijler
onder het fundament van De Doetinchemse
Keuze is en de hoge prioritering van preventie
als zodanig kaderstellend te benoemen:

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

Toezeggingen/bijzonderheden 1
De behandeling van het
Meerjarenperspectief grondexploitaties
(agendapunt 6) vindt plaats na de
behandeling van agendapunt 7, de
jaarstukken 2013.
Hamerstuk 9.4 (Bestemmingsplan
spoorverbreding Wehl) wordt een
bespreekstuk.
De fractie van de SP meldt:
- mevrouw Ter Heijne was afwezig. In de
bijlage staat zij ten onrechte als
aanwezig vermeld.
- agendapunt 4, onder toezeggingen, 8e
bolletje: het begrip „mogelijk‟ is voor
tweeërlei uitleg vatbaar. Bedoeld is hier
dat de mogelijkheid aanwezig blijft voor
het verkrijgen van scootmobiels.
Geen van de fracties maakt gebruik van het
vragenhalfuur
Stemverklaring
De SP stemt tegen het voorstel. In haar
eerste termijn heeft de fractie uitgelegd op
welke punten zij het voorstel heeft
beoordeeld. De voornaamste reden blijft

Stemming

Voorstel
Tegen: SP
Voor: overige
fracties
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a. We erkennen dat voorkomen van een
probleem beter is dan (vroegtijdig)
signaleren en oplossen;
b. We zetten allereerst in op het
voorkomen van maatschappelijke
problemen door laagdrempelige en
adequate voorzieningen te bieden,
organisaties en instellingen te
ondersteunen die actief bijdragen aan de
zelfredzaamheid van onze inwoners;
c. We zoeken daarbij slimme verbindingen
tussen de partijen die bij kunnen dragen
aan dit preventieve arrangement en
stimuleren samenwerking en het
benutten van gezamenlijke kansen.
2. Het beleidsplan “Met Elkaar, Voor Elkaar” vast
te stellen;

voor de fractie dat m.n. de drempel tot
toelating te hoog wordt; zoals ook door
wat zij gemakshalve „het veld‟ noemen,
wordt onderstreept.
Toezeggingen:
- Er komt een evaluatie van het
beleidsplan.
- Er komt een objectieve mogelijkheid
voor een second opinion bij afwijzing van
een zorgvraag (aangegeven in
raadsvergadering 26 juni 2014).
- „Verdringing‟ (in relatie tot
tegenprestatie) komt terug in de
toelichting van de verordening.
- Monitoren beleidskaders: de reguliere
p&c-cyclus plus extra moment
(augustus). Bij grote knelpunten
informeert het college de raad direct.
Motie I (verworpen) SP over huishoudelijke hulp.

Motie 4 (verworpen) SP over budgetten
voor de zorg.

Motie 1
Voor: SP
Tegen: de
overige fracties
Motie 4
Voor: SP
Tegen: overige
fracties
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5. Uitvoeringsplan
Participatiewet

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan
Participatiewet.
2. De zienswijze van de raad te geven op het
Uitvoeringsplan Participatiewet vanuit de
beleidskaders van De Doetinchemse Keuze.

Motie 5 (aangenomen) PvdA over sociale
innovatie
Geen stemming over het voorstel;
zienswijzen en reacties zijn genoteerd.

Motie 5
Unaniem

Toezegging
Bij de verdere uitwerking zal het college
beleid en uitvoering duidelijker van elkaar
onderscheiden.
Motie 1 (verworpen) SP over creëren van
banen.

Stemverklaring
De PvdA is groot voorstander van een
plan voor de basis van de arbeidsmarkt. De
fractie heeft even wat verduidelijkende
vragen gesteld aan de SP omdat zij zich niet
kan vinden in de constateringen. Toch
heeft de PvdA besloten om het voorstel te
steunen maar dan wel met de uitleg die zij
er zelf aan geeft. Dat is dat de overheid de
verbinder, de initiatiefnemer is en de
voorwaarden schept, maar niet een
gemeente die bepaalt wat goed is voor de
ondernemers. En met die uitleg zal de
PvdA-fractie voorstemmen.

Motie
Voor: SP en
PvdA
Tegen: de
overige fracties
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D66 heeft als consistente lijn dat zij vindt
dat er geen moties zouden moeten
behandeld worden bij zienswijzen. Bij deze
motie wil de fractie aangeven dat als er iets
in staat dat afdwingbaar moet zijn - en een
eis zou afdwingbaar moeten zijn - de fractie
vreest dat deze motie leidt tot een
tweedeling in de samenleving.

6. Meerjarenperspectief
grondexploitaties

1. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
(MPG) 2014 vast te stellen, met uitzondering
van de onderdelen die betrekking hebben op
het A18 Bedrijvenpark.
2. De kredieten voor ruimtelijke projecten vast
te stellen bij de meerjarenbegroting 2015.
3. De nota Bovenwijkse voorzieningen te
handhaven en deze vanaf 2015 eens in de vier
jaar te actualiseren.
4. De getroffen voorzieningen voor verlieslijdende grexen (excl. A18 Bedrijvenpark) terug
te brengen met € 2.221.571,-.
5. De spaarrisicoreserve op te heffen en het
huidige saldo van de spaarrisicoreserve ad € 1
mln en de toekomstige spaarbedragen die zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting toe te
voegen aan de reserve Bouwgrondexploitaties.

Motie 2 (aangehouden) SP om voldoende
beschermde werkplekken beschikbaar te
houden.
Toezegging
Fractiespecialisten en college gaan met
elkaar vertrouwelijk in gesprek over
mogelijkheden en effecten van verlaging
uitgifteprijzen woningbouwprojecten.

Unaniem
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7. Jaarstukken 2013

6. De eerdere storting in de algemene reserve
van € 1,6 mln weer terug te storten in de
reserve Bouwgrondexploitatie, omdat het
gewenste niveau van de reserve
Bouwgrondexploitatie in 2018 nog niet is
bereikt.
1. De jaarstukken 2013 vast te stellen.
2. Het bestemmen van € 0,2 miljoen voor
activiteiten in de begroting 2014.
3. Het positieve nettoresultaat op de reguliere
begroting van € 3,7 miljoen toe tevoegen aan
de algemene reserve bedrijfsvoering.
4. Het negatieve resultaat 2013 op de
grondexploitatie ad € 1,2 miljoen te
onttrekken aan de algemene reserve
grondexploitatie.
5. Overeenkomstig het Cascademodel € 1,6
miljoen toe tevoegen aan de de algemene
reserve bedrijfsvoering ten laste van de
algemene reserve grondexploitatie.
6. De reserve waterplan op te heffen en het saldo
per 31/12/2013 en toete voegen aan de
voorziening rioolbeheer € 0,1 miljoen.
7. De reserves evenementenhal en compensatie
dividendderving NUON op te heffen en het
saldo per 31/12/2013 toe tevoegen aan de
algemene reserve bedrijfsvoering € 0,2
miljoen.
8. De reserves bijzondere bijstand, Wet

Mondeling amendement (aangenomen)
GBD om gesplitst te stemmen. Dictumpunt
1 en daarna 2 t/m 8.
Stemverklaring
PvLM: ondanks dat punt 1 over die
€ 670.000 vanuit meerdere interpretaties
te lezen is, zal de fractie de jaarstukken
vaststellen.
Toezeggingen
- Het verbeteren van de leesbaarheid
van de jaarstukken wordt een
gesprekonderwerp tussen raad en
college.
- Na de zomer ontvangt de raad
informatie over de vordering van
Amphion.
- Het college informeert de raad over
hoe het omgaat met de aanbevelingen
van de accountant.

Dictumpunt 1
Unaniem
Dictum 2 t/m 8
Tegen: GBD
Voor: de overige
fracties
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8. Financiële monitor
2014

1.
2.
3.
4.

5.
9. Hamerstukken
9.1 Verordening
leerlingenvervoer
speciaal onderwijs
9.2 Planologisch verbod
dak- en thuislozenvoorziening

maatschappelijke ondersteuning, Wet werk en
bijstand, Maatschappelijke opvang lokaal,
Maatschappelijke opvang regionaal en
jeugdagenda op te heffen en het saldo per
31/12/2013 toe te voegen aan een nieuw te
vormen reserve sociaal domein € 2,1 miljoen
in het kader van de komende decentralisaties.
De financiële monitor 2014 vast stellen.
De begroting 2014 wijzigen o.b.v. de meldingen
in de financiële monitor.
Het voordelig saldo van de financiële monitor
2014 voor € 2.000.000 toe te voegen aan de
reserve sociaal domein.
Een budget beschikbaar stellen van € 2.000.000
voor het implementatieprogramma “De
Doetinchemse Keuze” ten laste van de reserve
sociaal domein.
Het restant van het voordelige saldo van de
financiel monitor € 794.000 toe voegen aan de
algemene reserve.

1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente
Doetinchem 2014 vast te stellen.
2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente
Doetinchem 2012 in te trekken.
1. De „nota van zienswijze‟ vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan „Parapluherziening
Verbod dak- en thuislozenvoorziening - 2013‟
ongewijzigd vast te stellen, een en ander

Unaniem

Akkoord bij
hamerslag
Stemverklaring
GroenLinks vindt een planologisch verbod
voor dak- en thuislozenvoorziening
overbodig en heeft om die reden altijd

Akkoord bij
hamerslag
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overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.0222.R70B012A-0003 waarbij als
ondergrond is gebruikt de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-032012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012.
3. Het bestemmingsplan Verheulsweide Vredesteinterrein 2010 - 1e herziening (Verbod
dak- en thuislozenvoorziening) ongewijzigd vast
te stellen, een en ander overeenkomstig de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het GML bestand
NL.IMRO.0222.R04B105A-0003 waarbij als
ondergrond is gebruikt de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-032012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012.
4. Het bestemmingsplan Norman Belvealstraat
2009 - 1e herziening (Verbod dak- en
thuislozenvoorziening) ongewijzigd vast stellen,
een en ander overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML
bestand NL.IMRO.0222.R50B224A-0003
waarbij als ondergrond is gebruikt de
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN),
versie 15-03-2012 en de kadastrale kaart,
versie 15-03-2012.
5. Het bestemmingsplan Saronixterrein e.o.
2012 - 1e herziening (Verbod dak- en
thuislozenvoorziening) ongewijzigd vast te
stellen, een en ander overeenkomstig de

tegen gestemd. Het planologisch verbod
dat nu voorligt is echter een vervolg op
een eerder besluit en de fractie stemt
daarom in met dit voorstel.
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9.3 Bestemmingsplan
Nieuwestraat 6, Wehl2014

9.4 Bestemmingsplan
Spoorverdubbeling
Wehl-2013

6.
1.

2.
1.
2.

3.

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het GML bestand
NL.IMRO.0222.R36B026A-0003 waarbij als
ondergrond is gebruikt de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-032012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan Nieuwestraat 6 Wehl2014 ongewijzigd vast te stellen, een en ander
overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.0222.R52H005A-0002, waarbij als
ondergrond is gebruikt de Basiskaart
Doetinchem, versie 01-02-2014 en de
kadastrale kaart, versie 01-02-2014.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
De Nota van Zienswijzen en Nota van
wijzigingen vast te stellen.
Het bestemmingsplan Spoorverdubbeling
Wehl - 2013 gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de „nota van wijzingen‟, een en
ander overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML
bestand NL.IMRO.0222.R50B225A-0003
waarbij als ondergrond is gebruikt de
Basiskaart Doetinchem, versie 01-07-2013 en
de kadastrale kaart, versie 01-07-2013.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord bij
hamerslag

Toezegging:
Unaniem
De wethouder zal er persoonlijk op
toezien dat de kwestie van de indiener van
de betreffende zienswijze - een andere,
veilige ontsluitingsmogelijkheid van zijn erf wordt opgelost.
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10. Ingekomen brieven

Het antwoord op brief 3 komt voor de
raad ter inzage.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 25 september 2014,

griffier

voorzitter

