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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de PvLM wordt hamerstuk 
7.9 Regionale verevening budget 
jeugdhulp 2017, een bespreekstuk. 
Het wordt agendapunt 8. 
 
De SP dient mede namens een aantal 
andere fracties een motie vreemd aan de 
agenda in, de motie Nieuwe bekleding 
publieke tribune raadzaal. Het wordt 
agendapunt 10. 
 
Het CDA dient namens alle fracties een 
motie vreemd aan de agenda in over de 
Kruisberg. Het wordt agendapunt 11. 
 
Aangehouden motie Loketverkoop uit 
raadsvergadering 8 juni 2017: 
Het CDA verklaart de motie in te trekken. 
De van de portefeuillehouder ontvangen 
raadsmededeling 2017-75 is in lijn met het 
verzoek van de motie en verdere 
behandeling daarvan is derhalve 
overbodig. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
8 juni 2017 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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3. Vragenhalfuur  GemeenteBelangen Doetinchem stelt 
vragen over de vergunningverlening aan 
Kemperland in relatie tot het advies van 
de GGD daarover. 
 
Toezegging 
Als er in het proces van 
vergunningverlening aanleiding toe is, 
ontvangt de raad nadere informatie in 
een raadsmededeling. 
 
De PvdA stelt vragen over de wachttijden 
in de jeugdzorg. 
 
De PvdA stelt ook vragen over de locatie 
van een tweede coffeeshop. 

 

4. Huishoudelijke hulp voor 
alle Doetinchemmers 

1. De algemene voorziening 
Schoonmaakhulp als voorliggend aan te 
merken op de maatwerkvoorziening 
Ondersteuning thuis – Schoon huis. 

2. De algemene voorziening voor alle 
inwoners beschikbaar te stellen tegen de 
kostprijs en de uren niet te maximeren. 

3. Een gereduceerd tarief van € 7,50 per uur 
(prijspeil 2018) te hanteren voor bepaalde 
doelgroepen op basis van het Wmo-beleid 
voor maximaal 130 uur op jaarbasis. 

4. Inwoners met een laag inkomen die in 
aanmerking komen voor een gereduceerd 
tarief als bedoeld onder beslispunt 3 een 
aanvullende tegemoetkoming op basis 

Amendement (A2, verworpen) PvdA om 
dictumpunten 3 en 4 te vervangen. 
Stemmen gestaakt raadsvergadering 
8 juni 2017. Herstemming. 
 
Stemverklaringen 
PvdA: de raad dreigt akkoord te gaan met 
een nieuw systeem waarover, op z’n 
zachtst gezegd, gerede twijfel bestaat 
over de inkomenseffecten. Willen de 
coalitiepartijen daar de 
verantwoordelijkheid voor nemen? Het 
PvdA-amendement biedt de mogelijkheid 
om er in het najaar naar te kijken met een 
tijdige onderbouwing. Want daar heeft 

Amendement 
2 
Voor: 
PvdA, SP, 
PvLM, GBD, 
DD 
Tegen: 
CDA, VVD, 
D66, GL, SGP-
CU 
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van het beleid armoedebestrijding te 
bieden, waarbij de volgende twee 
inkomensgrenzen worden gehanteerd:  
a. inwoners met een inkomen tussen de 

120% en de 150% van de bijstands-
norm een bijdrage te laten betalen 
van € 5,00 per uur (prijspeil 2018); 

b. inwoners met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm of lager een 
bijdrage te laten betalen van € 2,50 
per uur (prijspeil 2018). 

En daarmee  
5. Het integraal plan ‘Huishoudelijke hulp 

voor alle Doetinchemmers’ vast te stellen 
en in te laten gaan met ingang van 
1 januari 2018.  

het college meer dan een steekje heeft 
laten vallen; daar is geen verschil van 
mening over. 
GroenLinks: de fractie staat voor een 
sociale en toegankelijke huishoudelijke 
hulp. Dit beoogt de voorliggende 
regeling. Werkt het niet, dan zal zij 
ingrijpen.  
 
Amendement (A3, verworpen) VVD om 
van huishoudelijke hulp een algemene 
voorziening te maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 
3 
Voor: 
VVD 
Tegen: 
De overige 
fracties 
 
Voorstel 
Voor: 
CDA, VVD, 
D66, GL, SGP-
CU 
Tegen: 
PvdA, SP, 
PvLM, GBD, 
DD 

5. Vervolgstappen 
Cultuurbedrijf 

1. Kennis te nemen van het onderzoeks-
rapport van BMC inzake de invulling van 
de gemeentelijke regie op de 
totstandkoming van een cultuurbedrijf. 

Amendement (verworpen) PvdA en SP om 
dictumpunten 2, 3 en 4 te vervangen. 
 
 
 

Amendement 
Voor: 
PvdA, SP 
Tegen: 
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2. Een voorkeur uit te spreken voor 
voorkeursvariant 2 in het 
onderzoeksrapport. 

3. Een voorkeur uit te spreken voor de korte 
route (route a). 

4. Het college van b&w opdracht te geven 
bij de Begrotingsbehandeling 2018 inzicht 
te bieden in de opbouw van de 
frictiekosten. 

5. De dekking van de projectkosten te 
melden in de eerstvolgende financiële 
monitor.  

6. De eerder door het college uitgesproken 
geheimhouding van de bijlage behorende 
bij het onderzoeksrapport van BMC 
inzake de invulling van de gemeentelijke 
regie op de totstandkoming van een 
cultuurbedrijf te bekrachtigen, thans door 
toepassing van artikel 25, lid 2 en 3 van 
de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 b 
Wet openbaarheid van bestuur 
(economische en financiële belangen 
bestuursorgaan). 

Stemverklaringen voorstel 
DD: in haar optiek is dit vooral gewoon 
een voorstel dat het college mag 
uitvoeren als het dat zou willen. Ook om 
te bekijken of het wel of geen hout snijdt. 
DD vindt het niet opportuun om nu al een 
voorkeur uit te spreken. Daarvoor wacht 
het, vanuit die gedachte van college ga je 
gang. De fractie ziet de businesscase 
tegemoet; zij zal nu tegen het voorstel 
stemmen. 
GBD: de fractie wil voor dit voorstel 
stemmen maar met de notitie erbij dat de 
voorkeur nog niet helemaal vastligt en 
dat de fractie dat bij het businessplan dan 
beoordelen. 
PvdA: even los van de inhoudelijke 
discussie met de wethouder daarnet 
wenst de fractie haar veel succes bij het 
vlottrekken van dit proces. De PvdA hoopt 
echt dat de wethouder het amendement 
als advies ter harte neemt bij het 
vlottrekken van het proces. Overigens zal 
de PvdA tegen het voorstel stemmen. 
 
 
Toezegging 
In samenwerking met de muziekschool 
wordt de verdere volledige uitwerking, 
inclusief frictiekosten, in de businesscase 
vorm gegeven en daarbij wordt precies 

CDA, VVD, 
D66, GBD, GL, 
PvLM, SGP-CU, 
DD 
 
Voorstel 
Voor: 
CDA, VVD, 
D66, GBD, GL, 
PvLM, SGP-CU 
Tegen: 
PvdA, SP, DD 
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aangegeven welke basis van de 
muziekschool zijn plek krijgt in het 
cultuurbedrijf. Een indicatie van het 
tijdpad wordt ook opgenomen in de 
businesscase. 

6. Jaarstukken 2016 1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. 
Daarmee besluit u ook: 

2. Tot het bestemmen van € 762.000 voor 
activiteiten in de begroting 2017. 

3. Het negatieve resultaat 2016 van 
€ 678.000 op de grondexploitatie te 
onttrekken aan de reserve 
grondexploitatie. 

4. Van het negatieve resultaat 2016 van 
€ 2.814.000 op het sociaal domein 
(programma 10): 
a. € 1.699.000 te onttrekken aan de 

reserve sociaal domein en  
b. € 1.115.000 aan de reserve 

maatschappelijke opvang regionaal. 
5. Het negatieve resultaat 2016 voor het 

overige van € 928.000 te onttrekken aan 
de algemene reserve. 

6. Kennis te nemen van de controle-
verklaring van onze accountant met 
beperking op de onderdelen Wmo, Jeugd 
en IKB. 

7. Hiertoe de 94e wijziging van de 
gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 

 Unaniem 
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7.1. Uitbreiding basisscholen 
De Haven en 
Hogenkamp 

1. Voor de uitbreiding van de basisscholen 
De Haven en Hogenkamp een krediet 
beschikbaar te stellen van € 2.320.794,-. 

2. De jaarlijkse lasten van rente en 
afschrijving ad € 96.368,- te dekken uit de 
reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiervoor de 95e wijziging van de 
gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 

Stemverklaringen 
GroenLinks: de fractie heeft geen 
bezwaar tegen de huisvesting van 
basisonderwijs. Dat is het niet. Maar zij 
verwacht wel dat bij de uitvoering met de 
buurt gekeken wordt naar oplossingen 
om de school goed in te zetten in de 
buurt. 
D66: opnieuw ligt er een bouwplan voor 
ter beslissing en wordt er daarna pas een 
verkeersplan gemaakt. Dat is letterlijk de 
omgekeerde weg en je jaagt er iedereen 
mee in de gordijnen. D66 zal voor 
stemmen omdat het te belangrijk is. Zij 
gaat er echter wel vanuit dat het college 
met een goed verkeersvoorstel komt. 
GBD: zij kan zich gedeeltelijk aansluiten 
bij D66. De fractie zou dan wel graag zien 
dat de oplossing voor de verkeerssituatie 
naar de raad toe komt. En in de toekomst 
gelijktijdig. 
DD: vergelijkbaar; ook zorg over de 
verkeerssituatie; daar is niet naar 
gekeken. Maar ook zorg voor het 
mogelijk verder leegtrekken van de 
andere bestaande basisscholen in 
Doetinchem. Maar voor de rest akkoord 
met de uitbreiding. 
PvdA: de fractie zal instemmen maar 
betreurt de communicatie met de 
buurtbewoners. Zij hoopt dat bij plannen 

Akkoord bij 
hamerslag 
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in de toekomst dit beter en eerder zal 
zijn. 
SP: dat geldt voor de SP hetzelfde; ook in 
gesprek blijven met de buurt over de 
plannen en de verkeerssituatie. 

7.2. Bestemmingsplan 
Gaanderen – 2017 

1. De Nota van zienswijzen en de Nota van 
wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Gaanderen – 2017 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.3. Regionale beleidskaders 
volksgezondheid 2017-
2020 

1. Kennis te nemen van de nota 
‘Beleidskaders volksgezondheid 2017-
2020 Regiogemeenten Achterhoek: 
Positieve gezondheid en preventie’ en de 
volgende kaders vast te stellen: 
a. ‘Positieve gezondheid’ is leidend voor 

de aanpak van volksgezondheid. 
b. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor 

zijn gezondheid en zijn leven. 
c. Wij investeren in preventie ten gunste 

van een waardevol, zelfstandig en dus 
gezond leven van onze inwoners. 

d. Onze preventie bestaat uit universele 
preventie en selectieve preventie. 

e. Wij faciliteren en stimuleren 
(innovatieve) preventieve interventies 
en voorzieningen, die een positief 
effect hebben op de gezondheid. 

f. De middelen uit gezondheids-
gerelateerde budgetten worden zo 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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efficiënt mogelijk benut en ingezet 
daar waar het ’t hardst nodig is.  

7.4. Jaarstukken 2016 en 
begroting 2018 
gemeenschappelijke 
regeling 
Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 
van de Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA). 

2. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen 
over de begroting 2018. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.5. Meerjarenbegroting 
2018-2021 
gemeenschappelijke 
regeling Laborijn 

Aan het dagelijks bestuur van Laborijn 
kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de 
meerjarenbegroting 2018-2021 van de GR 
Laborijn. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.6. Jaarstukken 2016 en 
conceptbegroting 2018 
GGD Noord- en Oost-
Gelderland 

1. Kennis te nemen van de voorlopige 
jaarstukken 2016 van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland. 

2. Geen zienswijze in te brengen over de 
concept-Programmabegroting 2018 van 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.7. Planning- en 
controlstukken Regio 
Achterhoek en 
Uitvoeringsagenda 
Achterhoek 2020 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 
(inclusief Jaarstukken Achterhoek 2020). 

2. Kennis te nemen van de Kaderbrief 
programmabegroting 2018. 

3. In te stemmen met de concept 
Programmabegroting en Financiële 
begroting 2018-2021 (inclusief concept 
begroting Uitvoeringsorganisatie 
Achterhoek 2020). 

4. Als zienswijze mee te delen dat u geen 
wensen en bedenkingen heeft bij beide 
begrotingen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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7.8. Aanpassing Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2017 
algemene voorziening 
en Algemene maatregel 
van bestuur (AmvB) 

1. De Verordening tot wijziging van de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 
2017 vast te stellen: 

a. Na artikel 17 een nieuw artikel 17a 
Bijdrage in de kosten van een 
algemene voorziening op te nemen. 

b. Artikel 19 Verhouding prijs en 
kwaliteit levering dienst door 
derden te wijzigen. 

2. Deze wijzigingen in werking te laten 
treden de dag na bekendmaking met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017. 

 
Artikel 17a. Bijdrage in de kosten van een 
algemene voorziening 
1. De cliënten die op 30 juni 2017 extra uren 

huishoudelijke hulp (HHT) hebben 
ingekocht, kunnen in aanmerking komen 
voor de algemene voorziening 
Schoonmaakhulp. 

2. Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in 
de kosten voor het gebruik van de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp 
ter hoogte van € 7,50 per uur voor de 
periode van 1 juli 2017 tot en met 
31 december 2017, waarbij de omvang 
van Schoonmaakhulp maximaal 2 uur per 
week bedraagt, gelijk aan 52 uur 
gedurende de tweede helft van 2017. 

Stemverklaring 
SP: gezien de oppositie die zij voert tegen 
huishoudelijke hulp als algemene 
voorziening stemt de fractie tegen dit 
voorstel; wordt de SP geacht te hebben 
tegen gestemd. 

Akkoord bij 
hamerslag 
De SP wordt 
geacht te 
hebben tegen 
gestemd. 
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3. De tarieven van de gecontracteerde 
aanbieders Schoonmaakhulp zijn: 
Bions, € 22,20 
Emma en Iris Zorg BV, € 20,40 
GF Totaalzorg BV, € 22,20 
Markenheem, € 22,20 
Thuiszorg Rijn en IJssel (de Gouden Leeuw 
Groep), € 22,20 
Sientje Hulp met Zorg, € 19,20 
Stichting Azora, € 22,20 
Thuisgenoten, € 22,20 
Tzorg, € 22,20 
Vitaal Thuiszorg, € 22,20 
Zorgkompas Midden Nederland BV, 
€ 22,20 
Zorgplus VOF Beek, € 21,00 

4. De in het derde lid genoemde bedragen 
zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2017 en 
worden ieder opvolgend kalenderjaar 
gewijzigd aan de hand van ontwikkeling 
van de consumentenprijsindex.  
 

Artikel 19. Verhouding prijs en kwaliteit 
levering dienst door derden  
1. Ter waarborging van een goede 

verhouding tussen de prijs voor de 
levering van een dienst door een derde 
als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en 
de eisen die gesteld worden aan de 
kwaliteit van de dienst stelt het college 
vast: 
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a. een vaste prijs, die geldt voor een 
inschrijving als bedoeld in de 
Aanbestedingswet 2012 en het 
aangaan overeenkomst met derde; of 

b. een reële prijs die geldt als 
ondergrens voor: 
1°. Een inschrijving en het aangaan 
overeenkomst met de derde, en  
2°. De vaste prijs, bedoeld in 
onderdeel a. 

2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het 
eerste lid, vast: 

a. overeenkomstig de eisen aan de 
kwaliteit van die dienst, waaronder 
de eisen aan de deskundigheid van 
de beroepskracht, bedoeld in artikel 
2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de 
wet, en 

b. rekening houdend met de 
continuïteit in de hulpverlening, 
bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, 
van de wet, tussen degenen aan wie 
de dienst wordt verstrekt en de 
betrokken hulpverleners. 

3. Het college baseert de vaste prijs of de 
reële prijs  op de volgende 
kostprijselementen: 

a. de kosten van de beroepskracht; 
b. redelijke overheadkosten; 
c. kosten voor niet productieve uren 

van de beroepskrachten als gevolg 
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van verlof, ziekte, scholing, 
werkoverleg; 

d. reis en opleidingskosten; 
e. indexatie van de reële prijs voor het 

leveren van een dienst; 
f. overige kosten als gevolg van door 

de gemeente gestelde 
verplichtingen voor aanbieders 
waaronder 
rapportageverplichtingen en 
administratieve verplichtingen. 

4. Het college kan het eerste lid, onderdeel 
b, buiten beschouwing laten indien bij de 
inschrijving aan de derde de eis wordt 
gesteld een prijs voor de dienst te 
hanteren die gebaseerd is op hetgeen 
gesteld is in het tweede en derde lid. 
Daarover legt het college verantwoording 
af aan de gemeenteraad. 

5. Het college bepaalt met welke derde als 
bedoeld in het eerste lid hij een 
overeenkomst aangaat. 

7.9. Zie agendapunt 8    

7.10. Garantstelling renovatie 
loods Buha BV 

Geen wensen en bedenkingen uit te spreken 
tegen het verstrekken van een garantstelling, 
zodat Buha in staat wordt gesteld om een 
lening aan te trekken voor de renovatie van 
de loods aan de Havenstraat. 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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8. Regionale verevening 
budget jeugdhulp 2017 

1. In te stemmen met de verevening van de 
risicovolle budgetten jeugdhulp 2017 
tussen de acht gemeenten in de regio 
Achterhoek. 

2. In afwijking van 2015 en 2016 over 2017 
alleen te verevenen op de tekorten 
(optie 2). 

Amendement (verworpen) PvLM om te 
verevenen op basis van profijt- en 
solidariteitsbeginsel. 

Amendement 
Voor: 
PvdA, SP, 
PvLM 
Tegen: 
CDA, VVD, 
D66, GBD, GL, 
SGP-CU, DD 
 
Voorstel 
Voor: 
CDA, VVD, 
D66, GBD, GL, 
SGP-CU, DD 
Tegen: 
PvdA, SP, 
PvLM 

9. Ingekomen brieven    

10. Motie SP (e.a.) Nieuwe 
bekleding publieke 
tribune raadzaal 

 Toezegging 
In september ontvangt de raad een 
overzicht van activiteiten en de planning 
voor de oplossing van de problemen met 
de bekleding van de tribune. 
 
De motie wordt ingetrokken. 

 

11. Motie CDA (namens alle 
fracties) Kruisberg 

Het college te verzoeken: 

1. Om mede namens de raad een dankbrief 
met een kleine attentie te sturen naar de 
inwoners van de Kruisberg.  

Toezegging 
Het college neemt ook de vrijwilligers die 
betrokken waren bij de procesopvang 
mee inzake de bedankbrief en de 
attentie. 

Unaniem 
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2. In deze brief te benoemen dat de 
gemeente haar inwoners bedankt voor de 
constructieve wijze van overleg en de 
flexibiliteit van de buurt gedurende het 
verblijf van het COA in voormalig PI de 
Kruisberg. 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 21 september 2017, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


