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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De raad stelt de agenda gewijzigd 
vast. 

Aan de agenda worden drie punten toegevoegd: 
10. Art. 38-vragen sociale recherche; 
11. Art. 38-vragen Domus; 
12. Motie normenkader hulp bij het huishouden. 
 
Ordevoorstel (verworpen) LBD om behandeling 
van agendapunt 5 uit te stellen en van de 
agenda te halen. 

 
 
 
 
 
Ordevoorstel 
Voor: SP, LBD, 
PvLM 
Tegen: CDA, PvdA, 
VVD, D66, GL, 
GBD, CU-SGP 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
12 juli 2018 

De raad stelt de besluitenlijst 
ongewijzigd vast. 

  

3. Toelating en installatie 
van een raadslid 

De heer Hilferink (CDA) is 
geïnstalleerd tot raadslid. 

  

4. Vragenhalfuur  - De SP stelt vragen over de ervaren 
verkeersoverlast door aanwonenden van de 
J.F. Kennedylaan en Paul Krugerlaan. 
Toezegging: 
De wethouder laat verkeerstellingen 
uitvoeren aan de Paul Krugerlaan. 

- De PvdA stelt vragen over de uitvoering van 
de motie over kinderboerderij Kokiezier als 
dagbestedingslocatie. 
 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Toezegging: 
De raad ontvangt in november informatie 
over de stand van zaken. 

- De VVD stelt vragen over de Wet aanpak 
woonoverlast. 

5. Bestemmingsplan 
'Ziekenhuis - 2017' 
opnieuw vaststellen 

1. De Nota van zienswijzen vast te 
stellen. 

2. De 1e en 2e Nota van 
wijzigingen voor het 
bestemmingsplan ‘Ziekenhuis - 
2017’ vast te stellen. 

3. Het bestemmingsplan 
'Ziekenhuis - 2017' opnieuw 
(gewijzigd) vast te stellen. 

Raadsvoorstel 
Stemverklaring 
LBD: om onzinnige redenen moest dit voorstel 
vanavond door de raad gejaagd worden. 
De Raad van State zal het vernietigen, dus er 
was geen tijdsdruk. Voor de fractie was en is een 
keihard uitgangspunt: gratis parkeren. Dat 
wordt niet toegestaan. Door het wegvallen 
daarvan, zijn alle voordelen van ten opzichte van 
Wedeo weggevallen. LBD zal tegen stemmen. 
 
Motie (verworpen) PvdA, SP, LBD, PvLM over 
bestuurlijke regie. 

Raadsvoorstel 
Voor:  
CDA, PvdA, VVD, 
D66, GBD, CU-SGP 
Tegen: 
SP, GL, LBD, PvLM 
 
 
 
 
 
Motie 
Voor: 
PvdA, SP, LBD, 
PvLM 
Tegen: 
CDA, VVD, D66, 
GL, GBD, CU-SGP 

6. Regionale visie op 
inkoop Sociaal Domein 
vanaf 2021 

In te stemmen met de regionale 
visie op inkoop voor het Sociaal 
Domein vanaf 2021 en de daarin 
opgenomen beslispunten: 
1. Een ontwikkeling in gang te 

zetten om te sturen op 
resultaten op individueel 

Toezeggingen 
De wethouder informeert de raad in september 
2019 over de stappen van de regionale 
werkgroepen, de stand van zaken wat betreft 
ontschotting van budgetten en resultaatsturing.  
De wethouder informeert de raad ook over het 
te volgen tijdpad waarin wordt aangegeven 

Unaniem 
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cliëntniveau waarbij ook inzet 
van preventie een onderdeel kan 
zijn. 

2. Bij vraagverheldering en de 
omschrijving van resultaten 
gebruik te maken van het 
coördinatiemodel van Esbjerg. 

3. In het verlengde van 
bovenstaande beslispunten 
indicatoren te ontwikkelen om 
daar waar het kan aanbieders te 
bekostigen op basis van bereikte 
resultaten. Daar waar dit niet 
kan, af te rekenen op basis van 
prestatie of beschikbaarheid. 

4. Een regionale werkgroep te 
formeren om samen met 
inwoners en zorgaanbieders 
resultaatsturing en bekostiging 
(waar mogelijk) vanaf 2021 in te 
voeren. 

5. De kanttekeningen vanuit 
Doetinchem als aandachts-
punten mee te geven aan de 
regionale werkgroep voor de 
uitwerking van de regionale visie 
op inkoop. 

wanneer wat ter besluitvorming voorligt bij de 
raad. 

7. Criminele ondermijning 
(artikel 39-vragen 
Reglement van Orde 
D66) 

 Toezegging 
De burgemeester informeert de raad in het 
najaar 2018 (in een informatieve 
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raadsbijeenkomst) naar aanleiding van de 
rapportage over het ondermijningsbeeld. 

8.1. Nota Welstand 
Doetinchem - aanvulling 
beeldkwaliteitsplan 
ziekenhuis 

De welstandsnota aan te vullen met 
het beeldkwaliteitsplan ziekenhuis. 

Stemverklaring 
GroenLinks: aansluitend bij agendapunt 5, tot 
dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan, 
stemt de fractie niet in met maatregelen die 
voortkomen uit het huidige bestemmingsplan. 

Akkoord bij 
hamerslag; de 
fractie GL wordt 
geacht te hebben 
tegengestemd. 

8.2. Programmabegroting 
Regio Achterhoek 2019 

Zienswijzen te geven op de 
ontwerpbegroting 2019 van de 
Regio Achterhoek, inhoudende ten 
minste deze twee aandachtspunten: 
a. De concretisering van de 

projecten moet beslag krijgen in 
het Jaarplan en/of Achterhoek 
Agenda 2030 welke aan de 
Achterhoek Raad aangeboden 
wordt. Dat betekent ook een 
helder financieel perspectief bij 
deze projecten; 

b. De projecten die gefinancierd 
worden uit het 
Investeringsfonds, dienen ten 
minste te voldoen aan de criteria 
zoals genoemd in “De 
Achterhoek werkt door 2.0”. 

en het college op te dragen deze 
zienswijzen voor 1 oktober kenbaar 
te maken aan het dagelijks bestuur 
van de Regio Achterhoek. 

Stemverklaring 
SP: De SP is niet tegen samenwerking, maar wel 
tegen de niet-democratische Achterhoek Board. 
Daarom stemt de fractie tegen. 

Akkoord bij 
hamerslag; 
de fractie SP 
wordt geacht te 
hebben tegen 
gestemd.  
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8.3. Krediet voor sloop 
Het Palet, St. Maarten- 
straat 2, Doetinchem 

1. Een krediet van € 65.000,- 
beschikbaar te stellen voor de 
sloop van Het Palet en dit 
éénmalig ten laste te brengen 
van de reserve huisvesting 
onderwijs. 

2. Hiervoor de 113de wijziging van 
de gemeentebegroting 2018 vast 
te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

8.4. Benoeming lid Raad van 
Toezicht Stichting 
IJsselgraaf 

De heer J. Blok te benoemen tot lid 
van de Raad van Toezicht van 
Stichting IJsselgraaf. 

Stemverklaring 
Mw. Heerenveen: omdat zij werkzaam is bij de 
Stichting IJsselgraaf, stemt zij niet mee. 

Akkoord bij 
hamerslag; met 
onthouding van 
stem van 
mevrouw 
Heerenveen. 

8.5. Bestuurlijke 
vertegenwoordiging in 
Regio Achterhoek 

Voor het algemeen bestuur van de 
Regio Achterhoek: 
1. Burgemeester Boumans aan te 

wijzen als lid. 
2. Wethouder Lambregts aan te 

wijzen als 1e plaatsvervangend 
lid. 

3. Wethouder Sluiter aan te wijzen 
als 2e plaatsvervangend lid. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

9. Ingekomen brieven  Briefschrijver 1: de wethouder heeft het 
antwoord van het college toegelicht. 
Briefschrijver 2: de burgemeester neemt de zaak 
serieus. Hij informeert de raad binnenkort hier 
verder over.  
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Briefschrijver 4: de wethouder antwoordt dat 
briefschrijver niet binnen de doelgroep valt om 
in aanmerking te komen voor een 
woonwagenstandplaats. 
 
De antwoorden op de brieven nr. 1, 2, 4 en 9 
komen ter inzage voor de raad. 

10. Art.38-vragen sociale 
recherche 

 Toezegging 
De wethouder gaat in op het verzoek van mw. 
Putman om in gesprek te gaan met de inwoner 
over zijn/haar ervaringen met een huisbezoek 
door Laborijn. 

 

11. Art. 38-vragen Domus  Op 30 oktober vindt er een beeldvormende 
raadsbijeenkomst plaats over de Domus in Wehl. 

 

12. Motie Normenkader hulp 
bij het huishouden 
(ingetrokken na 
toezegging wethouder) 

 Toezegging 
De wethouder informeert de inwoners die hulp 
ontvangen in het laatste kwartaal 2018 over 
wijzigingen in de hulp. In die brief wordt ook 
ingegaan op het normenkader. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 1 november 2018, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


