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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld De herdenking van oud-raadslid en oud-wethouder 

W. Kuiper vindt plaats in de raadsvergadering van 

27 februari. 

 

De heer Ooms legt een korte verklaring af over zijn 

vertrek uit de fractie van de SP. 

Mevrouw Ter Heijne legt een korte verklaring af 

namens de SP. 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

19 december 2013 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De PvLM stelt vragen over de brief naar de Raad van 

State inzake het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

De SP stelt vragen over de langjarige subsidie voor 

een kunstgrasveld voor de hockeyclub. 

Toezegging wethouder Drenth: de fractie kan de 

financiële onderbouwing van het verhoogde jaarlijkse 

subsidiebedrag inzien. 

 

GroenLinks stelt vragen naar aanleiding van het 

collegebesluit over het onderhandelingsakkoord VNG 

over de langdurige zorg. 

 

4. Beleidsplan 

armoedebestrijding 

1. Het beleidsplan armoedebestrijding 

2014-2018 vast te stellen en de daarin 

Amendement (aangenomen) SP en GroenLinks over 

dictumpunt Meedoenarrangement. 

Voor: 

PvdA, CDA, 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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2014-2018 beschreven speerpunten: 

a. stimuleren van werk; 

b. aansluiten bij Wijkwerk nieuwe stijl; 

c. bevorderen van de (financiële) 

zelfredzaamheid; 

d. betere bekendheid, meer gebruik en 

minder ingewikkeld; 

e. bundelen van krachten. 

2. In 2015 gaan werken met het 

Meedoenarrangement en in 2014 hier 

voorbereidingen voor te treffen. 

3. - De inkomensgrens voor de 

 Gemeentepolis wanneer wettelijk 

 mogelijk te verruimen naar 130% en 

 met een inkomensafhankelijke staffel 

 breder beschikbaar te stellen. 

- De inkomensgrens voor het 

 Meedoenarrangement tot max. 130% 

 te verruimen. 

4. De kosten daarvan te dekken uit de 

extra gelden die beschikbaar zijn gesteld 

door de Rijksoverheid. Indien deze 

dekking onvoldoende is, het college 

opdracht te geven met een voorstel voor 

een alternatieve dekking te komen. 

5. De gemeentepolis en de aanvullende 

verzekering door te ontwikkelen, zoals is 

voorgenomen; daarbij als input te 

gebruiken het resultaat van het 

keukentafelgesprek van klantmanagers 

 

Stemverklaringen 

CDA: de fractie kan meegaan met de verhoging tot 

130% maar met de kanttekening dat het binnen de 

afgesproken budgetten moeten blijven. Voorwaardelijk 

zeg maar; dus niet onvoorwaardelijk. 

PLOD: de fractie heeft daarnet al aangegeven dat zij 

niet zal instemmen met het amendement 

Meedoenarrangement vanwege de onduidelijkheid ten 

opzichte van het minimumloon. 

B, zij zal ook niet instemmen met het CDA-

amendement. Niet omdat zij de inhoud niet steunt, 

maar omdat het al is toegezegd door de wethouder. 

En zij na ruim twee uur discussie geen behoefte heeft 

aan een onnodig amendement. 

 

Amendement CDA (aangenomen) met wijziging van 

besluitpunt 3 en aanvulling met meerdere 

besluitpunten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks, 

PvLM, SP, Uw 

Belang 

Tegen: 

VVD, D66, 

SGP-CU, 

PLOD, GBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: 

PvdA, CDA, 

VVD, Groen 

Links, PvLM, 

SGP-CU, SP, 

D66, GBD 

Tegen: 

PLOD, Uw 

Belang 

 

Gewijzigd 

voorstel 

Unaniem 
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met de cliënten die nu in aanmerking 

komen voor de maatwerkvoorziening 

vanuit de Bijzondere Bijstand voor de 

vergoeding of compensatie van de 

zorgkosten; en voor uitzonderlijke 

gevallen een maatwerkvoorziening voor 

compensatie van onvermijdelijke 

zorgkosten in stand te houden. 

6. De beleidsvoornemens zoals verwoord 

in het voorliggende Beleidsplan 

armoedebestrijding in het overgangsjaar 

2014 verder uit te werken. 

7. Een haalbaarheidsonderzoek uit te 

voeren waarbij goed gekeken wordt naar 

de kosten van het invoeren van een 

Doetinpas naar voorbeeld van de 

Gelrepas in Arnhem, naar de effecten en 

resultaten van een Doetinpas en naar de 

eventuele dubbelingen met andere 

gemeentelijke en rijksregelingen. 

8. Met een uitgewerkt voorstel over de 

punten 5 t/m 7 van dit amendement 

terug te komen naar de raad uiterlijk in 

september 2014 of zoveel eerder als 

mogelijk, analoog aan de besluitvorming 

over de Doetinchemse Keuze op 

19 december 2013. 

Toezeggingen  

Huisvestingskosten Voedselbank: de intentie van het 

college is om te faciliteren in huisvesting die 

vergelijkbaar is met de huidige situatie en dan 

misschien iets beter. Het overleg daarover moet nog 

uitmonden in een besluit. 

Kwijtscheldingsregeling: het college gaat onderzoeken of 

kwijtscheldingsregelingen van andere publieke partijen, 

zoals het waterschap daaraan gekoppeld kunnen 

worden. 

5. Toekomst bestuurlijke 

en ambtelijke 

Doetinchem kiest in de gesprekken met 

regiogemeenten de volgende insteek: 

Stemverklaring 

De VVD wil allereerst de burgemeester danken voor 

Unaniem 
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samenwerkingen 1. De komende jaren actief blijven inzetten 

op beleidsmatige samenwerking, in de 

verwachting dat binnen 3 tot 6 jaar 

duidelijkheid ontstaat over of de huidige 

indeling de meest wenselijke is voor de 

Achterhoek. 

2. Inzetten op gezamenlijke besluitvorming 

op overheidstaken waarbij sprake is van 

beleidsmatige afhankelijkheid. 

3. Blijven inzetten op intergemeentelijke 

samenwerking met gemeenten in de 

regio voor de decentralisaties van het 

sociaal domein. 

4. Inzetten op de uitbreiding van deze 

samenwerkingen naar andere 

beleidsvelden wanneer daar draagvlak 

voor te vinden is in de Regio.  

De raad stelt aangaande ambtelijke 

samenwerking vast dat: 

5. Doetinchem de komende 3 tot 6 jaar 

niet inzet op een volledige ambtelijke 

fusie met een andere gemeente of andere 

gemeenten; 

6. gezamenlijke uitvoering van 

overheidstaken met andere gemeenten 

plaatsvindt wanneer dit voordelen 

oplevert op het gebied van 

kwaliteitswinst, vermindering van 

kwetsbaarheid of kostenvoordelen. Dit 

kan in verschillende vormen plaatsvinden; 

het heldere antwoord zojuist met betrekking tot het 

tijdpad. Daarin heeft de fractie begrepen dat het 

tijdpad 3 tot 6 jaar niet heilig is; dat een hogere 

snelheid als het kan gehanteerd wordt. Op basis 

daarvan kan de fractie instemmen met het voorstel. 
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7. wij blijven afwegen wat de voor- en 

nadelen zijn van uitbesteden versus zelf 

doen en wat de rol is van de gemeente in 

de desbetreffende taken.  

Daarbij: 

8. bovenstaande koers verder uit te werken 

naar aanleiding van de fundamentele 

heroverweging; 

9. met de beslispunten 1 t/m 7 heeft het 

college uitvoering gegeven aan het 

amendement van 28 februari 2013.  

6. Eenmalige subsidie 

Stadsfeest 2013 

1. Een eenmalige aanvullende subsidie over 

2013 te verstrekken aan de Stichting 

Stadsfeest ter grootte van het bedrag van 

de vermissing, te weten € 24.613,-. 

2. De aanvullende subsidie te verstrekken 

onder de voorwaarden: 

- dat als uit het politieonderzoek blijkt 

dat het bestuur van de stichting zelf 

op enigerlei wijze betrokken is bij de 

vermissing, de eenmalige subsidie 

wordt teruggevorderd; 

- dat terugbetaling van de subsidie 

geschiedt indien het bedrag wordt 

teruggevonden; 

- dat de uitbetaling plaatsvindt nadat de 

zekerheidsstellingen omtrent de 

dekking van het tekort buiten de 

diefstal schriftelijk is overgelegd. 

Amendement (verworpen) GroenLinks verlaging 

structurele subsidie met 5000 euro gedurende 5 jaar. 

 

Stemverklaringen  

D66: de fractie heeft intensief gediscussieerd over wel 

of niet mee stemmen naar aanleiding van de melding 

van het bestuurslid. Als fractie heeft zij besloten toch 

niet mee te stemmen. 

SGP-ChristenUnie: de fractie beoordeelt dit 

onderwerp puur, sec alleen op de diefstal, dus niet op 

de inhoud en dat daar de zondag bij betrokken is. De 

afgelopen jaren zijn er diverse keren, meerdere malen 

gelden uitgekeerd. Aan de andere kant er zijn veel 

vrijwilligers bij betrokken. De fractie steunt het 

amendement van GroenLinks. Mocht dat geen 

meerderheid krijgen, dan zal SGP-CU tegen het 

voorstel stemmen. 

PvdA: de fractie zal het amendement van GroenLinks 

Voor: 

GroenLinks, 

PvLM, SP, SGP-

CU, Uw Belang 

Tegen: 

PvdA, CDA, 

VVD, PLOD, 

GBD 
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3. De aanvullende subsidie te dekken 

binnen de post Eenmalig onvoorzien 

2014. 

4. Hiertoe de 24e wijziging gemeente-

begroting 2014 vast te stellen. 

niet steunen omdat een dergelijk voorstel toch 

betekent dat je naar de toekomst toe duidelijk 

programma en opzet beïnvloed. Dat is echt 

verandering van de spelregels en daar moet je eerst 

met elkaar overleggen voor je ertoe over gaat. 

7.1 Verordening eigen 

bijdrage voorzieningen 

maatschappelijke 

opvang gemeente 

Doetinchem 2014 

De Verordening eigen bijdrage 

voorzieningen maatschappelijke opvang 

gemeente Doetinchem 2014 vast te stellen. 

 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.2 Beschikbaar stellen 

krediet en dekking 

financiële lasten 

huisvestingsprogramma 

onderwijs 2014 

1. Voor de uitvoering van het huisvestings-

programma onderwijs 2014 een krediet 

beschikbaar te stellen van € 270.000,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2014 

ad € 20.600,- ten laste te brengen van de 

reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiertoe de 23e wijziging gemeente-

begroting 2014 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

7.3 Robuuste 

investeringsimpuls 

provincie Gelderland 

1. Naar aanleiding van de bij de provincie 

ingediende subsidieaanvraag voor de 

Robuuste Investeringsimpuls een krediet 

beschikbaar te stellen van € 1,5 miljoen 

voor Iseldoks fase 1 (oplossing gemaal) 

en Vitaal Stadscentrum (aanleg van 

stads(st)rand). 

2. Het krediet genoemd onder 1 te dekken 

uit de provinciale subsidie en te bepalen 

dat investeringen bekostigd met het 

Stemverklaring  

Uw Belang: bij punt 1, het robuuste plan Iseldoks kan 

de goedkeuring van de fractie niet wegdragen; 

Bij punt 2 is de fractie het niet eens, m.n. de passage 

dat het krediet niet ter goedkeuring aan de raad moet 

worden voorgelegd. Uw belang vindt dat de raad zich 

hier wel over moet kunnen buigen. 

Akkoord bij 

hamerslag 
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krediet niet ter besluitvorming aan de 

raad moeten worden voorgelegd. 

3. Hiertoe de 22e wijziging van de 

gemeentebegroting 2014 vast te stellen. 

8. Ingekomen brieven  Ter inzage voor de raad komen de antwoorden op de 

brieven 1, 4 en 5 

 

9. Afscheid van 

burgemeester mevrouw 

A.G.M. van de 

Vondervoort 

 Locoburgemeester Kroon en vicevoorzitter van de 

raad Verhoeven spreken mevrouw Van de 

Vondervoort toe. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 februari 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


