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Onderwerp
1. Opening en vaststelling agenda

Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Besluitenlijsten van de
raadsvergadering van 31 mei en
28 juni 2018
Vragenhalfuur

Toezeggingen/bijzonderheden
De PvdA dient twee moties
vreemd aan de agenda in.
Toegevoegd worden:
Agendapunt 9: Motie
Klimaatverandering
Agendapunt 10: Motie
Achterhoekse vlag.
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Stemming

De PvdA stelt vragen over de
eigen bijdrage aan
huishoudelijke hulp.
GroenLinks stelt vragen over de
gevolgen van rubbergranulaat
(kunstgrasvelden) en het milieu.
Toezegging
In augustus zijn de resultaten
van de inventarisatie van de
risico’s bekend. Als die
aanleiding geven voor
maatregelen, zal het college die
treffen.
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Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
1
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4.

Geldigheid indiening verzoek
voorstel burgerinitiatief
geluidsoverlast Weem- en
Broekhuizerstraat Wehl

5.

Jaarstukken 2017

6.

Raadsmededeling Toepassen
normenkader hulp bij het
huishouden (meningvormend)

1. Het verzoek tot indiening van het
burgerinitiatiefvoorstel inzake
geluidsoverlast Weem- en Broekhuizerstraat
Wehl d.d. 19 juni 2018 niet geldig te
verklaren.
2. Het burgerinitiatiefvoorstel in handen te
stellen van het college met het verzoek
hierover een besluit te nemen en de raad
uiterlijk 1 november 2018 te informeren
over dat besluit.
1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen.
Daarmee besluit u ook:
2. Tot het bestemmen van € 2.726.000 voor
activiteiten in de begroting 2018;
3. Het resultaat 2017 van € 834.000 nadelig te
onttrekken aan de algemene reserve;
4. Kennis te nemen van de goedkeurende
controleverklaring van onze accountant.
5. Hiertoe de 104de begrotingswijziging 2018
vast te stellen.
Niet van toepassing.

Stemverklaring
GBD: de fractie vindt het
burgerinitiatief ook heel erg
belangrijk en zeker als het om
geluidsoverlast gaat. Zij wil
graag aan het college
meegeven om er alles aan te
doen om een oplossing te
vinden.

Unaniem

Unaniem

Motie (aangehouden) PvdA en
anderen, over informeren
inwoners met hulp bij het
huishouden over uitspraak
rechter.
Toezeggingen
Het college informeert de raad
direct over wijzigingen in het
normenkader.
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Wethouder Langeveld gaat
nadenken over het mogelijk
aanscherpen van de
signaleringsfunctie binnen de
huidige wijze van monitoring
van cliënten die een indicatie
voor huishoudelijke hulp
hebben. In september, bij de
aanbieding aan de raad van de
monitor over de eerste helft van
2018, zal hij op dit onderwerp
ingaan.
Vervolg
De fracties die de motie hebben
ingediend willen, bij voorkeur
ook samen met andere fracties
uit de raad, input aan de
wethouder leveren welke
informatie/resultaten zij beogen
wat de indicaties voor cliënten
van huishoudelijke hulp betreft.
7.1. Jaarstukken 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
Omgevingsdienst Achterhoek

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017
van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Geen zienswijze in te dienen over de
begroting 2019.
3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2018 en hier geen zienswijze in te
dienen.

Akkoord bij
hamerslag
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7.2. Meerjaren Perspectief
Ontwikkellocaties

1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties
2018 vast te stellen en daarmee:
- kennis te nemen van de stand van zaken
van de belangrijkste ontwikkellocaties;
- de grondexploitaties op projectniveau
vast te stellen;
- het positieve rekeningresultaat ad
€ 48.000 te verwerken in de algemene
reserve;
- een krediet van € 6,3 mln. te verlenen
ten behoeve van investeringen die reeds
zijn voorzien en deel uitmaken van de
totaal geraamde kosten binnen de
grondexploitaties;
- een startkrediet van € 150.000
beschikbaar te stellen voor de voorfase
van mogelijke nieuwe ruimtelijke
projecten.
2. Kennis te nemen van de (vertrouwelijke)
stand van zaken van de Herziene
Woningbouw Strategie (HWS) en de
(vertrouwelijke) toelichting daarop.
3. De reserve Herziene Woningbouw Strategie
om te zetten in een transitiereserve voor de
Doetinchemse woningvoorraad.
4. Met betrekking tot de gewijzigde
methodiek van verhaal van bovenwijkse
kosten:
- de nota bovenwijkse voorzieningen niet
meer te actualiseren;

Stemverklaringen
CDA: wat betreft het A18
Bedrijvenpark loopt het
uitgiftetempo van de kavels
achter bij de prognose. Ondanks
de toename van interesse in
bedrijfskavels is de definitieve
omslag naar verkopen nog geen
feit. Ook de waardering van
deze gronden blijft om
aandacht vragen. Regelmatig
overleg met onze accountant
hierover vindt het CDA dan ook
een vereiste.
SP: aangezien de fractie nog
steeds tegen de nieuwe locatie
voor Slingeland Ziekenhuis is,
zal de fractie tegen het MPO
2018 stemmen.

Akkoord bij
hamerslag;
de SP wordt
geacht te
hebben
tegen
gestemd.
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eenmalig een bedrag van € 8,9 mln. te
onttrekken uit de reserve bovenwijkse
voorzieningen om als investeringsbijdrage in mindering te brengen op
reeds gedane infrastructurele
investeringen;
- bij nieuwe projecten de benodigde
bovenwijkse voorzieningen en hoogte
van de afdracht op projectniveau te
bepalen;
- jaarlijks in het MPO de stand van zaken
te geven over kostenverhaal in het
algemeen en bovenwijkse voorzieningen
in het bijzonder.
5. Het besluit van het college van
burgemeester en wethouders om ten
aanzien van de grondexploitaties
geheimhouding op te leggen te
bekrachtigen op basis van artikel 25,
derde lid van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid,
onderdeel b van de Wet openbaarheid van
bestuur (economische en financiële
belangen gemeente).
Geheimhouding betreft:
- Bijlage ‘Stand van zaken Herziene
Woningbouw Strategie’.
- Bijlage ‘Toelichting Herziene
Woningbouw Strategie’.
- Grondexploitaties (ter inzage, niet
bijgevoegd bij raadsvoorstel).
-
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7.3. Vaststellen Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs 2018

6. Hiertoe de 99ste begrotingswijziging 2018
vast te stellen.
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2018 vast te stellen.
2. De volgende gemeentelijke kaders vast te
stellen voor uitwerking van de
uitvoeringsagenda:
- Het voortzetten van beleid om IKCvorming te stimuleren in het basis- en
speciaal onderwijs voor
0 tot 13-jarigen, waarbij:
 visies worden ontwikkeld voor
doorlopende leer- en
ontwikkelingslijnen (opvang, leren,
ontmoeten, ontspannen);
 wijkfuncties en zorgfuncties in het
kader van jeugdzorg en passend
onderwijs worden ingepast;
- de aanvragen om een voorziening in de
huisvesting moeten worden gedaan op
basis van een integrale (wijk)visie.
3. De uitvoeringsagenda en volgorde van
uitwerking vast te stellen van de volgende
projecten:
- De huisvesting van het voortgezet
onderwijs (mavo, havo, vwo);
- De huisvesting van de Wilhelminaschool;
- De huisvesting van de basisscholen in
De Huet I en II mogelijk in combinatie
met het speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs (cluster 3).

Akkoord bij
hamerslag
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 Bij de uitwerking de renovatie van
gebouwen als mogelijke oplossing in
beeld te brengen en bij de
besluitvorming betrekken.
 De kosten van de haalbaarheidsonderzoeken te dekken van de
begroting onderwijs (44302503
planning nieuw/verbouw scholen).
4. In overleg met de schoolbesturen een plan
van aanpak op te stellen voor het duurzaam
maken van de gebouwen.
5. Vooruitlopend op de haalbaarheidsonderzoeken voor de kosten van uitvoering
van de projecten in de gemeentebegroting
vanaf de jaarschijven 2020 ruimte te
reserveren oplopend tot een structurele
jaarlast van € 850.000,-.
6. Hiertoe de 106de begrotingswijziging 2018
vast te stellen.
8.

Ingekomen brieven

9.

Motie klimaatverandering

Het antwoord op brief nummer
4 komt ter inzage voor de raad.
Motie (aangehouden) van PvdA,
LBD en PvLM in afwachting van
de uitkomsten van de eerste
fase (het ‘weten’) van de
stresstest die momenteel wordt
uitgevoerd en fase 2 ( het
‘willen’) die daar op volgt.
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10. Motie Achterhoek vlag

1. De Achterhoekse vlag formeel te omarmen
als beeldmerk van de regio waar
Doetinchem deel van uitmaakt;
2. De Achterhoekse vlag vanaf heden een
plek te geven naast de Nederlandse en
Doetinchemse vlag bij de vlaggenmasten
naast het stadhuis van de gemeente
Doetinchem;
3. Andere mogelijkheden om het nieuwe
Achterhoekse beeldmerk uit te dragen, te
benutten.

Motie (aangenomen) van PvdA,
CDA, GL, GBD, LBD, PvLM, CUSGP

Unaniem

Stemverklaringen
VVD: in de politiek ben je het
niet altijd allemaal met elkaar
eens, dat is vanavond ook
gebleken. Maar bij allemaal
gaat gelukkig ons hart sneller
kloppen van onze hele mooie
regio en dus ook van de vlag
voor de Achterhoek. Daarom
stemt de VVD ook voor.
CU-SGP: de heer Kroon is
vergeten te vermelden dat de
fractie ook de motie heeft
ondertekend en zij zal dan ook
voor stemmen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 27 september 2018,

griffier

voorzitter
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