
Besluitenlijst gemeenteraad 21 december 2017

Raad voltallig: nee, zie bijlage

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderhed
en 1

Stemming

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Twee moties worden aan de 
agenda toegevoegd.
Agendapunt 10 Motie Wmo 
Regresrecht van SP en LBD.
Agendapunt 11 Motie Herzien 
financiële kaders 
Armoedebeleid 2018-2019 van 
SP en PvdA.

Ordevoorstel SP (verworpen) 
om agendapunt 6 van de 
agenda te halen omdat 5 van 
de 7 gemeenten al een positief 
besluit over de 
doorontwikkeling hebben 
genomen.

Voor:
SP

Tegen:
de overige 
fracties

2. Besluitenlijst van de raads-
vergadering van 9 november 
2017

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

3. Vragenhalfuur De fractie van de SP stelt 
vragen over de pinautomaat in 
winkelcentrum De Bongerd.
Toezegging
De burgemeester informeert 
de raad begin 2018 over de 
planning van de herplaatsing 
van de pinautomaat.

1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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De fractie van de VVD stelt 
vragen over risico op toename 
criminele ontwikkelingen en 
afnemen fte’s aan inzet politie.

4. Verklaring van geen 
bedenkingen realisatie 
biologische vleeskippenhouderij 
Broekhuizerstraat 2 Wehl 
KemperKip (artikel 2.27 Wabo, 
juncto artikel 6.5. lid 1 Bor)

1. Een verklaring van geen bedenkingen 
af te geven voor de realisatie van een 
biologische vleeskippenhouderij aan 
de Broekhuizerstraat 2 in Wehl.

2. Als voorschrift bij de verklaring van 
geen bedenkingen opnemen dat:
 er ionisatiemaatregelen worden 

getroffen, die leiden tot een 
reductie van fijnstof van minimaal 
27%;

 er enkel kippen mogen worden 
gehouden binnen de inrichting als 
wordt beschikt over een certificaat 
van een controlerende instantie 
(thans Skal), waaruit volgt dat de 
dieren op biologische wijze worden 
gehouden;

 het gebied waarin het initiatief 
plaatsvindt zal zoveel mogelijk 
toegankelijk moeten worden 
gesteld voor recreanten. Alleen 
indien het echt niet mogelijk is 
vanwege verspreiding van 
dierziektes of bedrijfsvoering kan 
hiervan afgeweken worden.

Ordevoorstel (verworpen) van 
GBD, LBD, DD, Veltkamp voor 
uitstel behandeling om second 
opinion te kunnen uitvoeren 
over mogelijke gevolgen voor 
de volksgezondheid. 

Toezeggingen 
- de wethouder gaat 

proactief aan de slag om 
overlast- gevende 
bedrijven, waar mogelijk, te 
verminderen.

- Effecten van uitstoot van 
agrarische bedrijven op 
woon- en leefomgeving: de 
wethouder koppelt dit aan 
de komst van de 
Omgevings- wet. De raad is 
met de invoering van deze 
wet bezig. Bij de 
eerstvolgende informatieve 
bijeenkomst over die wet 

Ordevoorstel
: Voor:
SP, LBD, 
GBD,GL, DD, 
Veltkamp

Tegen:
CDA, VVD, 
PvdA, PvLM, 
SGP-CU, 
PMM 
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(januari 2018) komt de 
wethouder terug op de te 
ontwikkelen instrumentatie 
voor effecten van uitstoot 
op woon- en leefomgeving 
en het draagvlak daarvoor.

- De wethouder gaat met de 
initiatiefnemer in gesprek 
om te bespreken hoe 
invulling kan worden 
gegeven aan de wens 
ervoor te zorgen dat “gras, 
gras kan blijven”.

De fractie Lokaal Belang 
Doetinchem vraagt hoofdelijke 
stemming.

Stemverklaringen
LBD: de fractie heeft het al 
gezegd: de keuze is vanavond 
tussen het economisch belang 
van Kemper of de volksgezond-
heid. Lokaal Belang 
Doetinchem vindt dat de 
bewoners van de Huet en Wehl 
recht hebben op schone lucht 
en niet zoals conform het 
rapport GGD, m.n. COPD en 

Voorstel
Voor:
18 
raadsleden

Tegen:
11 
raadsleden
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astmapatiënten grote last 
zullen ondervinden. Er is grote 
tegenstrijdigheid in het 
onderzoek, waar in de optiek 
van de fractie alleen 
onafhankelijk onderzoek 
duidelijkheid had kunnen 
geven. Dat onderzoek wordt de 
fractie niet gegund en daarom 
zal zij tegen het voorstel 
stemmen.
PvLM: de fractie zal 
voorstemmen en m.n. op basis 
van alle gegevens die zij heeft 
ontvangen en alle onderzoeken 
die gedaan zijn en de positieve 
uitslag daarvan.
Duurzaam Doetinchem: in het 
verlengde daarvan, de fractie 
zal tegen stemmen om precies 
dezelfde reden die mevrouw 
aanhaalt. DD is niet overtuigd 
van de kwaliteit van het 
onderzoek.

Motie PvLM (ingetrokken) 
behoud grasland voor kippen.

5. Maatregelen fiets Doetinchem 
Noord

1. Uitvoeren van de volgende 
kortetermijnmaatregelen:
 Doorgaande fietsroute Haareweg-

Begijnenstraat beter zichtbaar 
maken;

Amendement (aangenomen) 
PvLM en LBD om dictumpunten 
2 en 3 te vervangen.

Amendemen
t:
Unaniem
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 Verplaatsen bord aanduiding 
oversteekplaats Haareweg;

 Extra attentieborden en poppen 
plaatsen rond oversteek 
Kruisbergseweg.

2. In overleg met de bewoners 
vervangen van de ruglings 
geplaatste trottoirbanden door een 
voorziening die niet het gevaar 
oplevert zoals dat nu realiteit is.

3. Ruim voor het verplaatsen van het 
ziekenhuis met comité Haareweg en 
comité Kruisbergseweg gezamenlijk 
aan een goede (verkeers)invulling te 
werken.

Stemverklaringen 
amendement
CDA: naar aanleiding van deze 
discussie stemt de fractie in 
met het amendement.
GBD: de fractie vindt het altijd 
belangrijk om inwoners te 
betrekken en daarom stemt zij 
in met het amendement.

Toezegging
Naar aanleiding van 
handhaving 
vrachtwagenverbod: De 
wethouder informeert de raad 
met een raadsmededeling over 
de veranderde plaatsing van 
borden. Hij informeert de raad 
achteraf over resultaten van 
handhavingsactie door de 
politie.

Gewijzigd 
voorstel:
Unaniem

6. Doorontwikkeling regionale 
samenwerking Achterhoek

1. In te stemmen met voorgestelde 
doorontwikkeling van de regionale 
samenwerking zoals geformuleerd in 
bijlage 1 ‘De Achterhoek werkt door’ 
versie 4 oktober 2017, met 
inachtneming van de binnen het 
Algemeen Bestuur (AB) besloten 
amendementen, zie bijlage 2.

2. Het AB opdracht te geven voor een 

Motie (aangenomen) CDA, 
VVD, PvdA, PvLM, LBD, GBD, 
GL, SGP-CU, DD, Veltkamp, 
PMM ter extra ondersteuning 
van het voorstel.

Stemverklaring
Fractie Veltkamp: de fractie 
heeft geen termijn genomen; 

Voorstel
Tegen:
SP

Voor:
de overige 
fracties

Motie
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verdere uitwerking van ‘De 
Achterhoek werkt door’ en hierbij de 
gemaakte opmerkingen zoals 
genoemd in bijlage 2 te betrekken en 
deze uitwerking voor te leggen aan 
de Achterhoekse colleges en raden.

3. Het AB opdracht te geven om een 
voorstel uit te werken over de 
evaluatie van de nieuwe werkwijze 
door een onafhankelijke partij.

zij hoort graag meer 
voorbeelden zoals over het 
spoor. De fractie zal voor 
stemmen.

Tegen:
SP

Voor:
de overige 
fracties

7. Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2018

In de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 
2018 onder andere de volgende 
artikelen als belangrijkste wijziging op te 
nemen:
1. De volgende algemene 

voorzieningen:
A. Algemene voorziening Buurtplein
B. Algemene voorziening Elver
C. Algemene voorziening Pauropus
D. Algemene voorziening 

Schoonmaakhulp
E. Algemene voorziening Stadskamer
F. Algemene voorziening ZOOV
als voorliggend voor een 
maatwerkvoorziening aan te merken 
(artikel 2 van de verordening).

2. Criteria voor de in het eerste 
beslispunt genoemde algemene 
voorzieningen vast te stellen (artikel 
9 van de verordening).

3. De wijze van berekening van het 

Amendement SP en LBD 
(verworpen)

Amendement GBD, PvdA 
(aangenomen)

Amendemen
t
Voor:
SP, PvdA, 
LBP, DD, 
Veltkamp

Tegen:
CDA, VVD, 
PvLM, GBD, 
GL, SGP-CU, 
PMM

Amendemen
t
Unaniem

Gewijzigd 
voorstel
Tegen:
SP
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persoonsgebonden budget vast te 
stellen (artikelen 17 en 18 van de 
verordening).

4. De bijdrage in de kosten van een 
algemene voorziening vast te stellen 
(artikel 19 van de verordening).

5. De jaarlijkse waardering voor 
mantelzorgers nader te concretiseren 
(artikel 20 van de verordening).

6. De tegemoetkoming meerkosten voor 
personen met een beperking vast te 
stellen (artikel 24 van de 
verordening).

7. Artikel 12, lid 2 van de verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doetinchem 2018 te 
wijzigen in:
Artikel 12
Alvorens een woningaanpassing te 
verstrekken, onderzoekt het college 
of een verhuizing naar een geschikte 
woning of een gemakkelijker geschikt 
te maken woning in Doetinchem een 
passende bijdrage levert aan het 
realiseren van een situatie waarin de 
cliënt in staat wordt gesteld tot 
zelfredzaamheid en participatie. 
De uitkomst van dit onderzoek wordt 
gedeeld met de cliënt tijdens een 
keukentafel gesprek. Uitgangspunt is 
dat mensen in hun vertrouwde 
omgeving blijven en alleen in 

Voor:
de overige 
fracties
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uitzonderlijke gevallen gevraagd 
wordt om te verhuizen.

en daarmee 
8. De Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Doetinchem 
2018 met ingang van 1 januari 2018 
vast te stellen.

8.1. Aankoop voormalig ING-pand & 
Steengoed Benutten

1. Akkoord te gaan met aankoop van 
voormalige ING-pand, mits er 
zekerheid is van het verkrijgen van 
een provinciale subsidie in het kader 
van Steengoed Benutten.

2. De lasten van de netto investering ad 
€ 920.000,- te dekken uit de 
huuropbrengst.

3. Een krediet beschikbaar te stellen 
van € 1.500.000,- en hiertoe de 47ste 
wijziging van de gemeentebegroting 
2018 vast te stellen.

4. De eerder door het college van 
burgemeester en wethouders 
opgelegde geheimhouding van 
bijlage 1 te bekrachtigen op basis 
van artikel 25, lid 2 en lid 3 van de 
Gemeentewet in samenhang met 
artikel 10, lid 2 b van de Wet 
openbaarheid van bestuur 
(economische en

Akkoord bij 
hamerslag

8.2. Blijverslening 1. De Blijverslening in te voeren per 
1 januari 2018.

2. De Blijverslening alleen van 
toepassing te verklaren op de 

Akkoord bij 
hamerslag
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bestaande woningvoorraad.
3. De maximale hoogte van de lening 

vast te stellen op:
a. Consumptief krediet: € 2.500 tot 

€ 10.000;
b. Hypothecaire lening: € 2.500 tot 

€ 50.000 .
4. De Blijverslening van toepassing te 

laten zijn voor:
a. maatregelen die bewoners in 

eigen huis ondersteunen in de 
behoeften die ontstaan als gevolg 
van ziekte en/of het ouder 
worden;

b. maatregelen om de woning 
blijvend levensloopbestendig te 
maken;

c. maatregelen die het veilig wonen 
bevorderen;

d. het samenvoegen van twee 
woningen tot één levensloop-
bestendige woning.

5. Toe te staan dat de Blijverslening tot 
maximaal 20% van de investering 
wordt ingezet voor duurzaamheids-
maatregelen.

6. De Blijverslening in het vierde 
kwartaal van 2018 te evalueren.

8.3. Kaderstelling voor beleidsplan 
over vergunningverlening, 
toezicht en handhaving

1. Het kader vast te stellen voor het 
vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingsbeleidsplan (VTH-
beleidsplan).

Akkoord bij 
hamerslag
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2. Kennis te nemen van het door het 
college van burgemeester en 
wethouders en door de burgemeester 
opgestelde concept VTH-beleidsplan 
en

3. Vast te stellen dat dit concept VTH-
beleidsplan past binnen het 
vastgestelde raadskader.

8.4. Verordening jeugdhulp 
Doetinchem 2018

In de Verordening jeugdhulp 
Doetinchem 2018 de volgende 
belangrijkste wijziging op te nemen:
1. Aan de overige (vrij toegankelijke) 

voorzieningen (artikel 2 van de 
Verordening) toe te voegen:
a. Integrale Vroeghulp
b. Sociale weerbaarheidstrainingen
c. Autin

2. De functie van de Jeugd- en 
gezinswerker toe te voegen in 
“Procedure toegang jeugdhulp via 
gemeente” (artikel 4 van de 
verordening).

3. De wijze van berekening van het 
persoonsgebonden budget vast te 
stellen (artikel 5b van de 
Verordening).

en daarmee
4. De Verordening jeugdhulp gemeente 

Doetinchem 2018 met ingang van 
1 januari 2018 vast te stellen.

Stemverklaring
SP: de fractie zal voor dit 
voorstel stemmen, maar de 
fractie wil graag dat de 
wethouder haar op de hoogte 
houdt van de wachtlijsten in de 
zorg.

Akkoord bij 
hamerslag

8.5. Regiovisie op het sociaal domein 1. De regionale visie op samenwerking 
in het sociaal domein, zoals 

Akkoord bij 
hamerslag
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beschreven in het visiedocument 
“Samenwerken om elkaar te 
versterken”, vast te stellen, met als 
belangrijkste doelen: 
1. preventie-, hulp- en 

ondersteuningsaanbod realiseren 
dat individuele gemeenten op 
eigen kracht niet of slechts 
moeizaam kunnen realiseren;

2. het verminderen van de 
kwetsbaarheid van lokale 
ambtelijke organisaties rondom 
beleid(svorming), toegang tot de 
zorg en backoffice taken;

3. het gezamenlijk strategisch 
beïnvloeden van (grote en sterke) 
partijen in het sociaal domein;

4. het vastleggen van de 
samenwerking, de resultaten, de 
organisatie en de beleidsmatige 
uitgangpunten.

8.6. Beschikbaar stellen krediet en 
dekking financiële lasten 
huisvestingsprogramma 
onderwijs 2018

1. Voor het uitvoeren van het 
huisvestingsprogramma onderwijs 
2018 een krediet beschikbaar te 
stellen van € 86.883,-.

2. De jaarlijkse lasten van het 
huisvestingsprogramma onderwijs 
2018 ad € 7.121,- ten laste te 
brengen van de reserve huisvesting 
onderwijs.

3. Hiervoor de 48ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2018 vast te 

Akkoord bij 
hamerslag
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stellen.
8.7. Belastingverordeningen 2018 De volgende 12 belastingverordeningen 

voor 2018 vast te stellen:
1. Afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten
2. Hondenbelasting
3. Leges
4. Lig- kade en terreingeld
5. Lijkbezorgingsrechten
6. Marktgeld
7. Onroerendezaakbelastingen
8. Parkeerbelastingen
9. Precariobelasting
10. Reclamebelasting
11. Rioolheffing
12. Wegsleepverordening

Akkoord bij 
hamerslag

8.8. Intrekken exploitatieplan 
Iseldoks 2, 2014

Het exploitatieplan Iseldoks 2, 2014, 
vastgesteld op 24-09-2015 
(identificatie NL.IMRO.0222. R35E034A-
0002), in te trekken.

Akkoord bij 
hamerslag

8.9. Archiefverordening 2017 De Archiefverordening gemeente 
Doetinchem 2017 vast te stellen.

Akkoord bij 
hamerslag

8.10. Aanwijzing vertegenwoordiger 
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Wethouder F.H.T. Langeveld aan te 
wijzen als vertegenwoordiger van de 
gemeente Doetinchem in het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling GGD Noord- en Oost-
Gelderland.

Akkoord bij 
hamerslag

8.11. Technische begrotingswijziging 
2017

De begroting 2017 te wijzigen op de 
verzelfstandiging van Buha conform het 
raadsbesluit van 3 november 2016 over 
de financiële ontvlechting van Buha 

Akkoord bij 
hamerslag
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(63ste wijziging gemeentebegroting 
2017).

9. Ingekomen brieven Het antwoord op brief 1 komt 
voor de raad ter inzage.

10. Motie SP en LBD
Regresrecht Wmo

De motie wordt verworpen. Voor:
SP, LBD, DD, 
Veltkamp

Tegen:
CDA, VVD, 
PvdA, PvLM, 
GBD, GL, 
SGP-CU, 
PMM

11. Motie SP en PvdA 
Herzien financiële kaders 
armoedebeleid 2018-2019

De motie wordt aangenomen. Unaniem

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 25 januari 2018

griffier                                 voorzitter
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