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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

 Op verzoek van de PvLM wordt agendapunt 9.1 (Algemene 

subsidieverordening) een bespreekstuk. 

 

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 

25 september 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de 

jeugdzorg. 

Toezegging: na afronding van het gehele inkoopproces 

informeert de wethouder de raad over concrete aantallen 

gebruikers van de jeugdzorg. 

  

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over isolement van 

mensen als zij niet over digitale middelen kunnen beschikken. 

Toezegging: de tegemoetkoming in telefoonkosten in het 

kader van armoedebeleid, kan worden gebruikt als 

tegemoetkoming communicatiekosten als het om de 

internetverbinding gaat. 

 

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de 

Europese kampioenschappen vrouwenvoetbal. 

 

4. Budgetsubsidie 

Schouwburg Amphion 

2015 

1. Een eenjarige budget-

overeenkomst met NV Amphion 

af te sluiten. 

2. Het subsidiebedrag voor 2015 

vast te stellen op € 1.801.286,-, 

Stemverklaringen 

PvdA: de fractie stemt natuurlijk voor haar eigen voorstel 

(bedoeld is motie). Zij denkt dat voor die tijd het eerste 

voorschot gegeven moet worden. Dat het daarna naar 

structurele afspraken gaat over het structurele budget. 

Voorstel 

Voor: CDA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

SGP-CU 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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bestaande uit € 1.045.400,- 

(kapitaallasten) en € 755.886,- 

(exploitatielasten). 

GBD: de fractie steunt natuurlijk ook haar eigen voorstel 

(bedoeld is motie). Zij zal tegen het voorstel van het college 

stemmen. De fractie vindt dat het nu opgelost moet worden. 

En niet eerst allerlei discussies want dan ziet zij het al zo 

2016 2017 worden. GBD wil het graag nu opgelost hebben. 

PvLM: de fractie zal tegen het collegevoorstel stemmen met 

dezelfde motivatie. 

 

Motie PvdA, PvLM, GBD (verworpen) in het eerste kwartaal 

2015 een meerjarige budgetovereenkomst voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

Motie CDA e.a. (aangenomen) scenario’s voorleggen om tot 

een meerjarige budgetovereenkomst vanaf 2016 te komen. 

 

Stemverklaring  

PvLM: op zich een sympathieke motie, bijna. Maar hij gaat 

niet ver genoeg vandaar dat de fractie tegen stemt. 

Tegen: PvdA, 

PvLM, GBD 

 

 

 

 

 

 

Motie PvdA e.a. 

Voor: PvdA, 

PvLM, GBD 

Tegen: CDA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

SGP-CU 

 

Motie CDA e.a. 

Voor: CDA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

SGP-CU 

Tegen: PvdA, 

PvLM, GBD 

5. Het Meedoen-

arrangement 

1. Kennis te nemen van de 

uitwerking van het 

Meedoenarrangement. 

2. De doelgroep uit te breiden 

naar huishoudens met een 

inkomen tot 120% van de 

Amendement VVD en PvLM (aangenomen) toevoegen 

besluitpunt om in november 2015 een evaluatie voor te 

leggen. 

Amendement 

Voor: CDA, SP, 

VVD, D66, 

PvLM, GBD, 

GroenLinks, 

SGP-CU 
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bijstandsnorm. 

3. De Verordening Meedoen-

regeling gemeente Doetinchem 

2012 in te trekken. 

4. In november 2015 de evaluatie 

van het Meedoenarrangement 

aan de raad voorleggen. 

Tegen: PvdA 

 

Voorstel 

Unaniem 

6. Verordening Jeugdhulp 

Doetinchem 2015 

De Verordening Jeugdhulp 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

Amendement SP (ingetrokken) over artikel 5b 1b. 

 

Toezeggingen 

De wethouder zal in de geest van het amendement handelen 

bij (persoonsgebonden budget) pgb’s. D.w.z. dat het oordeel 

van de cliënt leidend is of hij/zij met een pgb het beste 

geholpen is. 

De wethouder zorgt ervoor dat in de evaluatie van de 

Doetinchemse Keuze, pgb’s als apart onderdeel 

meegenomen worden. 

Unaniem 

7. Vaststellen Meerjaren 

Perspectief 

Grondexploitaties 

(MPG) 2014, onderdeel 

A18 Bedrijvenpark 

1. De grondexploitaties A18 

Bedrijvenpark als onderdeel van 

het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG) 2014 

vast te stellen. 

2. Voor het A18 Bedrijvenpark 

scenario 2 vast te stellen en niet 

over te gaan tot het saneren van 

het noordelijk deel. 

3. De aanvullende kredieten voor 

het zuidelijk en noordelijk deel 

ad € 5,0 mln. vast te stellen. 

Amendement PvLM (verworpen) over o.a. second opinion, 

scenario’s, toekennen krediet alleen voor 2014. 

 

 

Amendement 

Voor: PvLM 

Tegen: de 

overige fracties 

 

Voorstel 

Voor: CDA, 

PvdA, VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, SGP-CU 

Tegen: SP, PvLM 
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4. De totale kredietaanvraag voor 

alle grondexploitaties ad € 12,7 

mln. te wijzigen in de gemeente-

begrotingen van 2014 en 2015 

(respectievelijk 71e wijziging 

2014 en 18e wijziging 2015). 

8. Externe 

vertegenwoordiging in 

Regio Achterhoek 

1. Wethouder Drenth aan te 

wijzen als lid van het algemeen 

bestuur (AB) van de Regio 

Achterhoek. 

2. Wethouder Van der Meijs aan te 

wijzen als plaatsvervangend lid 

van het AB. 

 Unaniem 

9.1 Algemene 

subsidieverordening 

gemeente Doetinchem 

De Algemene subsidieverordening 

gemeente Doetinchem 2015 vast te 

stellen overeenkomstig het 

ontwerp. 

Amendement PvLM (verworpen) wijzigen van de artikelen 3 

en 5 van de verordening. 

 

Stemverklaringen amendement 

D66: het is aan de raad om kaders te stellen, budgetten te 

stellen. En vervolgens is het uitvoering en is het aan het 

college om het uit te voeren. De raad moet niet op die stoel 

gaan zitten. Dus heeft de fractie geen behoefte aan het 

amendement. 

VVD: het is zo dat het college verantwoordelijk is voor de 

uitvoering. En de VVD-fractie heeft wel het volste 

vertrouwen dat het college daar op een correcte manier 

mee omgaat. En dat wanneer er in voorkomende gevallen, 

zoals waaraan werd gerefereerd als een domus, dit college 

daarover tijdig zal communiceren. Volgens de fractie ligt daar 

meer de crux en niet bij het mandaat. De raad heeft als taak 

Amendement 

Voor: PvdA, SP, 

PvLM 

Tegen: CDA, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, SGP-CU 

 

 

 

 

Voorstel 

Voor: CDA, SP, 

VVD, D66, 

GroenLinks, 

GBD, SGP-CU 
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kaders te stellen en te controleren. Laat de raad asjeblieft 

niet zo gigantisch ver de uitvoering in schieten. 

Tegen: PvdA, 

PvLM 

9.2 Controleprotocol en 

Auditplan accountants-

controle 2014 

Het controleprotocol en auditplan 

2014 vast te stellen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

10. Ingekomen brieven  De fractie van de SP vraagt het antwoord op brief 1 ter 

inzage. 

 

De brieven 10 en 11 worden in handen van het presidium 

gesteld. 

 

De fractie van de PvdA heeft op dit moment geen behoefte 

nader in te gaan op de beantwoording van de artikel 36-

vragen over huishoudelijke hulp. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 november 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


