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Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda
2. Nota financieel
risicomanagement

1

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen/bijzonderheden 1

Stemming

1. Op basis van de risicoanalyse in de nota
financieel risicomanagement € 10,4 miljoen als
weerstandscapaciteit te rekenen in de algemene
reserve.
2. Op basis van de risicoanalyse nu geen
weerstandscapaciteit in de algemene reserve te
rekenen voor de volgende risico’s:
Vastgoedfonds, Parkeeropbrengsten, Belastingen,
Leges en heffingen, Financieringsrisico’s,
Rijksbelastingen en de Omgevingswet.
3. Af te spreken dat ons weerstandsvermogen
toereikend is als deze in het komende
begrotingsjaar een factor van minimaal 1,0 heeft.
4. De tot dusverre gehanteerde norm voor de
algemene reserve van 10% van het relevante
begrotingstotaal los te laten.
5. Bij de begroting 2017 de reservering voor de
herijking woningbouw te storten in een
Spaarrisicoreserve woningbouw.
6. De doorontwikkeling van het risicomanagement
uiterlijk bij de voorjaarsnota 2017 aan de raad
voor te leggen.

Amendement (aangenomen) VVD over
doorontwikkeling risicomanagement.

Amendement
Unaniem

Toezeggingen
Het college informeert de raad actief als
ontwikkelingen grote invloed hebben op
de vastgestelde factor
weerstandsvermogen 1,0.

Gewijzigd
voorstel
unaniem

In de jaarrekening 2016 neemt het college
een vergelijking op tussen de oude norm
van 10% en de nieuw vastgestelde factor.
De wethouder zal een meerjarige
doorkijk aanleveren van de ontwikkeling
van de factor weerstandsvermogen.

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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3. Verstrekken van leningen
en garanties

7. Deze doorontwikkeling een doorkijk te laten
geven ten aanzien van zowel de nadere
kwalitatieve doorontwikkeling als de
kansberekeningen, de effecten van de nadere
analyse op de reserves en voorzieningen,
invulling van p.m. posten en de onderbouwing
van de bedragen.
1. Alleen een garantie te verstrekken indien aan alle
hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan:
a. Het doel dat beoogd wordt met de garantie
draagt bij aan de reeds vastgestelde doelen
van ons gemeentebestuur.
b. Het bedrag van onze garantie is maximaal
€ 250.000.
c. Een derde partij staat garant voor eenzelfde
bedrag als gemeente Doetinchem.
2. De voorwaarden in beslispunt 1 gelden niet voor
ondernemingen waarvan gemeente Doetinchem
ten minste 80% eigenaar is.
3. Alleen leningen te verstrekken als we kunnen
participeren in een revolverend fonds van een
derde.
4. a. De raad vooraf te vragen of hij wensen of
bedenkingen heeft tegen het verstrekken van
leningen en/of garanties van € 100.000 of meer.
b. De raad middels een raadsmededeling te
informeren als het college heeft besloten om een
lening of garantie tot € 100.000 te verstrekken.

Unaniem
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4. Financiële ontvlechting
Buha

5. Mobiliteitsvisie 20162026

5. De beslispunten 1 tot en met 3 van toepassing te
verklaren aanvullend op het Treasurystatuut,
de Verordening financieel beleid en beheer
gemeente Doetinchem 2006 en de Algemene
subsidieverordening gemeente Doetinchem
2015.
6. Kennis te nemen van de geactualiseerde
risicomatrix garanties en geldleningen.
1. Ervan kennis te nemen dat er een
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten
met daarin jaarlijkse budgetafspraken.
2. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken
tegen de overdracht van bedrijfsmiddelen van gD
naar Buha bv.
3. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken
tegen de overdracht van de voorziening
afkoopsommen begraafplaatsen
4. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken
tegen het verstrekken van een garantie zodat
Buha bv tegen aantrekkelijke voorwaarden een
geldlening kan aangaan voor de financiering van
de activa in de bv.
1. Het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente
Doetinchem, als verwoord in de ‘Mobiliteitsvisie
2016-2026’, vast te stellen.
2. De toepassing van de Mobiliteitsvisie (verwoord
in de Mobiliteitsagenda, hoofdstuk 4) aan te
wijzen als belangrijkste richtlijn in de advisering
bij afwegingen waar verkeer een rol bij speelt.

Tegen:
SP
Voor:
de overige
fracties

Amendement (verworpen) SP over
opheffen vereveningskrediet
Mobiliteitsfonds 2007.
Stemverklaring
De PvdA steunt het amendement gezien
de zorg over het weerstandsvermogen.

Amendement
Voor:
SP, PvdA
Tegen:
CDA, VVD,
D66, GBD, GL,
3
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3. De bijlage ‘Mobiliteitsvisie 2016-2026
uitvoeringsprogramma 2017-2018’, waarin de
uitvoeringsplannen voor die periode zijn
verwoord, vast te stellen.
a. 2017-2018 Voorbereiding en procedure
Doorstroming Europaweg
b. 2017-2018 Voorbereiding en procedure
aansluiting Liemersweg - Europaweg
c. 2017-2018 Raadhuisstraat
d. 2017-2018 Fietspad Wijnbergen
e. 2017-2018 Fietsstroken Wehl
f. 2017-2018 Fietsoversteek Kerkstraat
g. 2017-2018 Fietspad Haareweg
h. 2017-2018 Energieweg
i. 2017-2018 Duval Slothouwerstraat
j. 2017-2018 Servicebus
k. 2017-2018 Verkeersveiligheid
l. 2017-2018 Verkeerseducatie en
verkeersontwikkeling
4. Het college mandaat te verlenen om binnen het
vastgestelde uitvoeringsprogramma met redenen
omkleed tot herpositioneren van
uitvoeringsplannen over te gaan.
5. Voor 2016 € 1.115.000,- en voor 2017
€ 1.115.000,- krediet beschikbaar te stellen
bestemd voor de realisatie, inclusief de beheeren onderhoudskosten (85ste wijziging
gemeentebegroting 2016 en 25ste wijziging
gemeentebegroting 2017).

Stemverklaring voorstel
PvdA: jammer dat het amendement het
niet gehaald heeft. De fractie is overtuigd
van nut en noodzaak van deze
mobiliteitsvisie, dus stemt zij voor het
voorstel.

PvLM, SGPCU, DD
Voorstel
Tegen:
SP
Voor:
De overige
fracties

Toezeggingen
De wethouder maakt een overzicht van
projecten uit het uitvoeringsprogramma
die nog aan de raad worden voorgelegd.
Uiterlijk 9 november beantwoordt de
wethouder schriftelijk de vraag van de
PvLM of de inrichting rondom het IKC
Noord nog aan de raad wordt voorgelegd.
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6. Bestedingsplan
uitvoeringsagenda
binnenstad 2017

7.1 Plan van aanpak
implementatie
organisatieontwikkeling
gD 2020
8. Programmabegroting
2017

1. In te stemmen met het bestedingsplan
uitvoeringsagenda binnenstad voor het jaar 2017.
2. Het college de opdracht te geven om de plannen
voor het realiseren van een fietsparkeerlocatie in
de hoek Grutstraat-Walstraat, de groene
poorten, het verder vergroenen van de
binnenstad en het totaalontwerp Oude IJssel
inclusief kredietaanvragen uit te werken en ter
goedkeuring aan de raad voor te leggen.
Kennis te nemen van het plan van aanpak
´implementatie visie organisatieontwikkeling gD
2020´, waarbij nota wordt genomen van de
toezegging de raad op de hoogte te houden van
essentiële veranderingen of wijzigingen in de
uitgangspunten van gD 2020.
1. De programmabegroting 2017 vast te stellen,
waarmee tevens wordt besloten om:
2. Voor de financiën in de gemeentebegroting te
sturen op de volgende uitgangspunten:
a. een structureel sluitende begroting en een
gezond meerjarenperspectief.
b. een weerstandsvermogen met een factor van ten
minste 1.
3. De financiële kengetallen te monitoren in de
begroting en de jaarstukken in relatie tot het
risicomanagement.
4. De kredieten voor vervangingsinvesteringen
2017 vast te stellen tot een totaalbedrag van
€ 3.117.000.

Unaniem

Stemverklaring
SP: gezien haar mening over de
organisatieontwikkeling zal de fractie
tegen dit voorstel stemmen.

Akkoord bij
hamerslag

Amendement 1 (aangenomen) PvdA over
heroverweging armoedebeleid.

Amendement 1
Unaniem

Amendement 2 (verworpen) SP over
herzien bezuiniging armoedebeleid.

Amendement 2
Voor:
SP en PvdA
Tegen:
CDA, VVD,
D66, GBD, GL,
PvLM, SGPCU, DD
Gewijzigd
voorstel
5

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016
Raad voltallig: ja
5. Het kader Ombuiging Armoedebeleid op pagina
27 geheel te vervangen door:
Anticiperend op het nieuwe armoedebeleid doen wij
u in het voorjaar 2017 een voorstel voor de
aanwending van de extra Rijksmiddelen voor de
bestrijding van armoede onder kinderen en onder
ouderen met een bijstandsuitkering. Voorts
intensiveren wij onze aanpak van de stijging van
kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoering.
Wij dragen zorg voor voldoende capaciteit bij het
gemeentelijk bureau voor schulddienstverlening
(BFO) en zetten in op een grotere inzet van
Doetinchemse vrijwilligers op dit terrein. Deze
maatregelen moeten leiden tot realisatie van de
voorgenomen ombuigingen. Over realisatie daarvan
rapporteren wij actief in onze P&C cyclus. De
taakstelling wordt derhalve verschoven van de
uitvoeringskosten naar het afvlakken en terugdringen
van de programmakosten bijzondere bijstand voor
bewindvoering. Voorts blijven wij efficiencyvoordelen
zoeken in regionale samenwerking.

Tegen:
SP
Voor:
De overige
fracties
Motie 1 (aangenomen) PvdA over rol en
doorzettingsmacht buurtcoach.

Motie 1
Unaniem

Motie 2 (aangenomen) PvdA over
toekomstvast plan huishoudelijke hulp.

Motie 2
Unaniem

Motie 3 (aangenomen) PvdA over
perspectief toekomst wijkwerk.

Motie 3
Unaniem

Motie 4 (aangenomen) SP over actief
betrekken jongeren bij nieuwe
armoedebeleid.

Motie 4
Unaniem

Motie 5 (aangehouden) SP over
onderzoek overnemen schulden jongeren.
Motie 6 (aangehouden) SP over financiële
bijdrage aan Voedselbank.
Toezegging
De wethouder informeert de raad vóór
22 december over de uitkomsten van het
contact met de Voedselbank.
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Motie 7 (aangenomen) PvLM over
onderzoek bereiken jeugd 12-18 jaar.

Motie 7
Unaniem

Toezegging
De burgemeester stelt het onderwerp
verruwing publieke omgangsvormen aan
de orde in het presidium van de
gemeenteraad.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 22 december 2016,

griffier

voorzitter
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