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Raad voltallig: nee (zie bijlage)
Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
6 juli 2017
Vragenhalfuur

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Bestemmingsplan
‘Ziekenhuis - 2017’en
exploitatieplan ‘Slingeland
Ziekenhuis, locatie A18 2017’

1. In te stemmen met de vestiging van het
Slingeland Ziekenhuis op de locatie aan
de Kemnaderallee/ Oudesluisweg.
2. De Nota van zienswijzen en Nota van
wijzigingen vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan ‘Ziekenhuis - 2017’
gewijzigd vast te stellen;
4. Het exploitatieplan ‘Slingeland
Ziekenhuis, locatie A18 - 2017’ vast te
stellen.

Rapport rekenkamer over
het privacybeleid
Van beleid naar borging

1. De vijf aanbevelingen uit het rapport
over te nemen:
1.1. Kom tot een concreet uitvoeringsen implementatieplan van het
privacybeleidskader waarmee het

3.
4.

5.

1

Toezeggingen/bijzonderheden 1
De fractie van de PvLM verzoekt
hamerstuk 8.4 De nota Cultuurhistorie
Doetinchem 2017, als bespreekstuk te
behandelen.

Geen van de fracties maakt gebruik van
het vragenhalfuur.
De fractie van GroenLinks heeft om
hoofdelijke stemming gevraagd.
Toezegging
De burgemeester gaat in gesprek met
de burgemeester/het college van
Montferland over hun opstelling in
diverse zaken die regionaal spelen.
De burgemeester koppelt e.e.a. terug
aan de raad/het presidium.
Toezeggingen
De wethouder zorgt ervoor dat op de
website expliciet de informatie komt
dat de klachtenregeling ook betrekking
heeft op privacykwesties.

Stemming

Voor:
19 raadsleden
(6 CDA, 5 VVD,
3 PvdA, 2 D66,
SGP-CU, DD,
Veltkamp)
Tegen:
9 raadsleden
(5 SP, 2 GL,
2 PvLM).
Unaniem

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
1
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6.

Aanwijzen van gevallen
waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet is

beleid daadwerkelijk, volledig en
consequent wordt uitgevoerd.
1.2. Besteed expliciet aandacht aan het
evalueren, leren en bijstellen van
het beleid.
1.3. Geef invulling aan de organisatie en
naleving van privacywaarborgen in
de relatie met ketenpartners/
bewerkers en zie toe op de naleving
daarvan.
1.4. Geef, in aanloop naar de invoering
van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in
2018, invulling aan de strengere
eisen op het gebied van
verantwoording en transparantie.
Maak inzichtelijk welke afwegingen
daarbij gemaakt worden (niet alleen
qua beleid, maar ook in de praktijk)
en leg dit ter besluitvorming voor
aan de gemeenteraad.
1.5. Geef als gemeenteraad aan
waarover en op welke wijze het
college moet rapporteren.
2. Het college te verzoeken uiterlijk in
januari 2018 de uitwerking van de
aanbevelingen aan de raad voor te
leggen.
1. De bijgevoegde lijst van categorieën aan
te wijzen als gevallen waarvoor voor het
verlenen van een omgevingsvergunning

Het college gaat bij zijn uitwerking van
de aanbevelingen en toezegging
(januari 2018) ook in op:
- wijze van rapporteren aan de raad;
- de nieuwe wetgeving die mei 2018
van kracht wordt.
Stemverklaring
D66 hoopt in de uitwerking ook een
nulmeting aan te treffen wat de huidige
stand van incidenten is. Daarnaast lijkt
het de fractie wenselijk een rapportage
regelmatig, jaarlijks, te verstrekken aan
de raad. Met die verwachting stemt D66
voor.

Amendement (verworpen) SP en PvLM
over aan de raad voorleggen van

Amendement
Voor:
SP, PvLM
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vereist (artikel 6.5, lid 3
Besluit omgevingsrecht)

7.

Bestuurlijke monitor 2017

bij strijdigheid met het bestemmingsplan
of de beheersverordening geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ is
vereist.
2. Het besluit van 7 september 2011
betreffende een algemene verklaring van
geen bedenkingen Wabo in te trekken.
3. Dit besluit met lijst van categorieën
bekend te maken op de daarvoor
voorgeschreven wijze en te bepalen dat
dit in werking treedt op de dag na
bekendmaking.

buitenplanse afwijkingen van
bestemmingsplannen.

1. De Bestuurlijke monitor 2017 vast te
stellen.
2. Daarmee besluit u de begroting 2017 te
wijzigen op de volgende onderdelen:
a. Parkeerinkomsten te verlagen met
€ 160.000;
b. Budget voor onderwijshuisvesting ten
behoeve van klimaat obs Kleurrijk
Dichteren te verhogen met € 50.000;
c. Uitgaven voor Sportbedrijf te
verhogen met € 90.000;
d. Uitgaven voor regievorming op
ontwikkeling Cultuurbedrijf te
verhogen met € 65.000;
e. Het budget voor peuteropvang te
verlagen met € 25.000 en voor
bibliotheek te verhogen met € 25.000

Toezegging
Wethouder Telder komt bij de
voorjaarsnota 2018 met een plan voor
de begroting daarna en met een reële
raming van kosten voor de afdeling
services.

Toezeggingen
De wethouder biedt een werksessie met
de raad aan om:
- aan de hand van concrete
voorbeelden de lijst met specificaties
door te nemen;
- en te komen tot gezamenlijke
procesafspraken hoe om te gaan
met politiek gevoelige dossiers.

Tegen:
De overig
aanwezige
fracties.
Voorstel
Tegen:
SP, PvLM
Voor:
De overig
aanwezige
fracties.

Unaniem
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(technische wijziging; per saldo
budgettair neutraal);
f. Budgetten sociaal domein te
verhogen met € 915.000;
g. Legesinkomsten te verlagen met
€ 500.000;
h. Inkomsten uit het gemeentefonds te
verhogen € 1.019.000;
i. Uitgaven voor
organisatieontwikkeling te verhogen
met € 100.000;
j. Loonsombudget te verhogen met
€ 355.000;
k. Budgetten Services te verhogen met
€ 300.000;
l. Inkomsten uit dividend Alliander te
verlagen met € 224.000;
m. Inkomsten vanwege teruggaaf btw
2011-2015 te verhogen met € 700.000;
n. Ten laste van het budget voor
(boven)nominale ontwikkelingen
€ 117.000 toe te voegen aan de
beheer- en onderhoudsbudgetten;
o. Rente-inkomsten te verlagen met
€ 300.000;
p. btw-uitgaven wegens exploitatie
De Pol Gaanderen te verhogen met
€ 55.000;
q. Verkoopopbrengsten onroerend goed
te verhogen met € 930.000;
4
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3.
4.
5.

6.
8.1. Rapport rekenkamer Van
toerekening naar
transparatie

1.

r. Inkomsten ter dekking van
overheadbudgetten te verlagen met
€ 300.000;
s. Budget voor de voorziening FLO
brandweer te verhogen met
€ 117.000.
Het saldo van de bestuurlijke monitor
2017 van € 882.000 ten laste van de
algemene reserve te brengen.
€ 512.000 beschikbaar te stellen uit de
reserve Maatschappelijke opvang
regionaal ten behoeve van Veilig Thuis.
Het college toestemming te geven om de
begroting 2017 te wijzigen op
taakmutaties die voortvloeien uit de
September- en decembercirculaire 2016,
Mei-, september- en decembercirculaire
2017; per saldo budgettair neutraal.
Hiertoe de 135ste wijziging van de
gemeentebegroting 2017 vast te stellen.
De zes aanbevelingen uit het rapport Van
toerekening naar transparantie over te
nemen:
1.1. Stel een transparante onderbouwing
op van de kosten voor diensten die
gedekt worden door
legesopbrengsten.
1.2. Pas de legestarieven aan op basis
van werkelijke kosten en
ontwikkelingen. Stel als

Akkoord bij
hamerslag
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gemeenteraad deze uitgangspunten
vast.
1.3. Geef in de (programma)begroting
duidelijkere informatie over de
kosten in relatie tot de opbrengsten
en verklaar het verschil tussen de
ramingen bij de verschillende
taakvelden en de berekeningen in
de paragraaf Lokale heffingen.
1.4. Geef bij de jaarrekening inzicht in
de gerealiseerde kosten,
opbrengsten en geleverde prestaties
en de daaruit voortvloeiende
kostendekkendheid.
1.5. Maak duidelijk op welke wijze de
kosten van overhead worden
toegerekend voor de verschillende
diensten die in rekening worden
gebracht bij de inwoners en
bedrijven. Stel als gemeenteraad de
wijze van kostentoerekening vast.
1.6. Stel als gemeenteraad de maximale
omvang van de Voorziening
rioolbeheer vast. Daarmee wordt
vastgelegd wat de jaarlijkse stijging
mag zijn van de riooltarieven.
2. De uitwerking van de zes aanbevelingen
zoals verwoord in raadsmededeling
2017-87, vast te stellen.
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8.2. Benoeming lid Raad van
Toezicht Stichting
IJsselgraaf
8.3. Routekaart
Energietransitieopgave
2030

Mevrouw E.D. Toes te benoemen tot lid van
de Raad van Toezicht van Stichting
IJsselgraaf.
1. De gidsprincipes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te stellen, te
weten:
1.1. We onderschrijven het belang van het
(grootschalig) opwekken van
duurzame energie.
1.2. We benutten alle potentiële
ontwikkellocaties in Doetinchem.
1.3. We zijn bereid eigen opbrengsten aan
duurzaamheiddoelen te besteden.
1.4. We zijn bereid tot het lopen van
gecalculeerd risico.
1.5. We dragen zorg voor participatiemogelijkheden bij opwekprojecten.
1.6. We dragen zorg voor voordelen voor
directe omgeving van
opwekprojecten.
2. Het college de opdracht te geven om met
deze gidsprincipes een routekaart voor de
energietransitieopgave uit te werken.
3. Het college opdracht te geven een
ruimtelijk beleidskader uit te werken voor
inpassing van duurzame
energieopwekking binnen Doetinchem,
afgestemd op het regionale beleidskader
dat in voorbereiding is.

Akkoord bij
hamerslag
Toezegging
De wethouder legt de uitwerking van
de Routekaart ter vaststelling aan de
raad voor.

Akkoord bij
hamerslag

Stemverklaring
GroenLinks vindt het een ambitieuze
opgave en vraagt zich af of dit wel
mogelijk is met de fte’s. De fractie gaat
ervan uit dat het college dit goed
oppakt.
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8.4. Nota Cultuurhistorie
Doetinchem 2017

4. Het college opdracht te geven om de
werklijnen in de routekaart in
samenwerking met professionele partners
en inwoners op te pakken.
1. De nota “Continuïteit in Karakter”
Cultuurhistorie Doetinchem vast te
stellen. De nota formuleert de volgende
ambities:
a. Bij leegstand van monumenten zetten
wij in op herbestemming.
Bij leegstand van overig erfgoed
bepalen wij de keuze voor
herbestemming of (gedeeltelijke) sloop
naast de cultuurhistorische waarde
mede aan de hand van de
maatschappelijke, bouwtechnische en
omgevingswaarde.
b. Wij stimuleren energiebesparing en de
toepassing van alternatieve
energiebronnen met respect voor de
cultuurhistorische waarden van de
gebouwen.
c. Wij willen waardevol cultuurhistorisch
erfgoed blijvend beschermen en in
stand houden, en verval voorkomen.
d. Wij streven ernaar kennis over de
cultuurhistorie van Doetinchem te
vergroten, te delen en inzichtelijk te
maken voor een breed publiek.

Unaniem
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2.
3.

8.5. Duurzaamheidslening nonprofitorganisaties

1.

2.
3.

8.6. Overdracht eeuwigdurende
nazorgtaak regionale
storplaatsen

1.

e. Wij maken cultuurhistorie waar
mogelijk zichtbaar en beleefbaar in de
openbare ruimte om op deze manier
het besef en de waardering voor
cultuurhistorie in de gemeente
Doetinchem te vergroten.
De bijlage geeft een beschrijving van de
huidige beleidskaders en de manier
waarop we cultuurhistorie in onze
ruimtelijke planvorming geborgd hebben.
De nota Doetinchem Cultuurhistorierijk!
uit 2008 in te trekken.
De uitvoeringsagenda nota Continuïteit in
Karakter 2017-2020 voor kennisgeving
aan te nemen.
In te stemmen met de invoering van een
duurzaamheidslening voor nonprofitorganisaties waardoor zij energiebesparende en energieopwekkende
maatregelen kunnen treffen.
Hiervoor een krediet van € 1.000.000,beschikbaar te stellen uit het
duurzaamheidsfonds.
De Verordening stimuleringsregeling
duurzame maatregelen nonprofitorganisaties gemeente Doetinchem
vast te stellen.
De eeuwigdurende nazorg van de drie
regionale stortplaatsen De Langenberg,

Akkoord bij
hamerslag

Akkoord bij
hamerslag
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’t Bellegoor en de WALD over te dragen
aan de provincie Gelderland.
2. Het algemeen bestuur van de Regio
Achterhoek te machtigen om binnen de
daarvoor gereserveerde Langenbergreserves met de provincie Gelderland tot
overeenstemming te komen over de
hoogte van het over te dragen
doelvermogen.
3. Het algemeen bestuur van de Regio
Achterhoek te machtigen om het
overeengekomen doelvermogen over te
dragen aan de provincie Gelderland,
onder de voorwaarde dat dit past binnen
de daarvoor bestemde reserves.
9.

Ingekomen brieven

De raad ontvangt het antwoord op brief
1 ter inzage.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 9 november 2017,

griffier

voorzitter
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