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Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

Besluit

2. Besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van
31 oktober en
7 november 2019
3. Mondelinge
beantwoording
artikel 38-vragen
Reglement van Orde
PvLM over werk door
arbeidsmigranten
4. Mondelinge
beantwoording
artikel 38-vragen
Reglement van Orde
ChristenUnie-SGP over
Escape

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd
vastgesteld.

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Vanwege twee moties vreemd aan de
agenda worden de volgende punten
toegevoegd aan de agenda:
9. motie CDA e.a. over Bouwen;
10. motie LBD over Lichtmonument
Levenslicht.

Stemming

Toezeggingen:
De burgemeester:
- voorziet de raad op korte termijn van
een tijdlijn van de veranderingen in
voorschriften bij de vergunningverlening
aan Escape;
- gaat na welke hulp de sekswerkers, die
te maken hebben met pooiers en
drugsgebruik, hebben gekregen en of
belangenorganisatie PROUD daar bij

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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5. Vragenhalfuur

betrokken is (en informeert de
gemeenteraad hierover);
- dat hij de kaders voor het
prostitutiebeleid met de raad zal
bespreken, ongeveer een jaar voordat
de huidige vergunning verloopt, o.a. via
een informatieve sessie over dit
onderwerp;
- bespreekt in de lokale driehoek (OM,
politie, burgemeester) hoe om te gaan
met sekswerkers die hier illegaal
verblijven en of je iets kunt doen met
een meldpunt (en informeert de raad
over de uitkomst van dit gesprek).
PvdA stelt vragen over de gemeentepolis.
PvdA stelt vragen over contact met inwoners
en reactietermijn van het college.
D66 stelt vragen over de SCP-evaluatie van
de Participatiewet.
Toezegging:
Wethouder Huizinga beantwoordt
onderstaande vragen schriftelijk:
1. Ziet het college mogelijkheden om
parttime werk voor uitkeringsgerechtigden verder te stimuleren?
2. Welke instrumenten zoals een premie bij
uitstroom door werk of middelen voor
werkgevers om arbeidsgehandicapten
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aan het werk te helpen zet Doetinchem
dan wel Laborijn daarbij in?
3. Zijn er andere instrumenten die het
beoogde doel helpen te bereiken?
6. Benoeming gemeentelijk
Ombudsman

De heer J. Blok met ingang van 1 december
2019 voor de duur van zes jaar te benoemen
tot gemeentelijk Ombudsman

7.1 Krediet herstel
buitenmuur MFA Het
Kleurrijk

1.

2.
3.

7.2. Transitie voortgezet
onderwijs in Doetinchem
fase 1 - aankoop
gebouw Ruimzichtlaan
van het Graafschap
College voor Achterhoek
VO

Een krediet van € 104.000,- (inclusief btw)
beschikbaar te stellen voor het herstellen
van de structurele problemen
(constructiefout) aan de betegelde
buitenmuur van MFA Het Kleurrijk.
Het krediet van € 104.000,- (inclusief btw)
ten laste te brengen van de reserve
onderwijshuisvesting (fcl 40109402).
Hiertoe de 72ste wijziging van de
gemeentebegroting 2019 vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de transitie van het
voortgezet onderwijs van drie naar twee
scholen om daarmee naar de toekomst toe
te voorzien in hoogwaardige
onderwijshuisvesting in de gemeente.
2. In te stemmen met het voornemen van het
college om voor de twee nieuwe scholen
vier onderwijsgebouwen te gebruiken, te
weten:

Stemverklaringen:
LBD verklaart dat de gemeenschap weer
moet opdraaien voor de kosten van fouten
en het door de gemeente laten afweten van
controle en we kunnen niet anders dan
maar weer de portemonnee trekken want
het moet nu eenmaal gerepareerd worden.
De fractie zal dus, al is het met bijzonder
grote tegenzin, voor stemmen.
Ook PvLM zal voor stemmen maar met pijn
in het hart en weer met de rug tegen de
muur.
Stemverklaringen:
LBD snapt er niets meer van. Het is een
gemiste kans om de nieuwe scholen niet
samen in één duurzaam gebouw onder te
brengen in plaats van vier gebouwen
verspreid over de gemeente. Het zou ook
veel fietsverkeer en onveiligheid door
Doetinchem schelen. Wij zullen hoe dan ook
tegen stemmen. Het zou een win-win
situatie zijn als de locaties die hierdoor vrij

Voor: 31
Tegen: 0
(schriftelijke
stemming)
Unaniem

Tegen: LBD
Voor: alle
overige
fracties
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a. het bestaande schoolgebouw aan de
Bizetlaan voor de bovenbouw van het
Panora Lyceum;
b. het bestaande schoolgebouw aan de
Holterweg voor de onderbouw van het
Panora Lyceum;
c. het bestaande schoolgebouw aan de
Kruisbergseweg voor de bovenbouw
van het Houtkamp College;
d. het gebouw van het Graafschap
College aan de Ruimzichtlaan 155 voor
de onderbouw van het Houtkamp
College;
3. In te stemmen met het voornemen van het
college om de gebouwen van de twee
nieuwe scholen gefaseerd toekomstklaar te
maken en daartoe:
a. als eerste stap het gebouw van het
Graafschap College aan de
Ruimzichtlaan 155 aan te kopen met
als doel het gebouw ter beschikking te
stellen aan Achterhoek VO voor het
geven van voortgezet onderwijs;
b. het gebouw aan de Ruimzichtlaan 155
toekomstklaar te laten maken, hetgeen
inhoudt dat het gebouw in ieder geval
zodanig wordt verbeterd, dat het
gebouw energieneutraal wordt en
daarmee automatisch voldoet aan de
frissescholennorm B;

kwamen voor woningbouwlocaties zouden
kunnen worden besteed.
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c.

4.

5.

6.

7.

als tweede stap samen met Achterhoek
VO te onderzoeken welke maatregelen
moeten worden genomen om het
gebouw aan de Bizetlaan
toekomstklaar te maken;
d. het schoolgebouw aan de
Kruisbergseweg verder toekomstklaar
te maken na completering van de
tweede stap aan de Bizetlaan.
In te stemmen met het voornemen van het
college om het bestaande schoolgebouw
van het Ludger College aan de
Vondelstraat uiterlijk in 2027 aan het
onderwijs te onttrekken.
Een krediet beschikbaar te stellen van € 7,5
miljoen voor de aankoop en
verduurzaming van het gebouw aan de
Ruimzichtlaan en hiertoe de 73ste wijziging
van de gemeentebegroting 2019 vast te
stellen.
De jaarlijkse lasten groot € 337.300 te
dekken uit het gereserveerde deel in de
reserve onderwijshuisvesting voor de
huisvesting van het voortgezet onderwijs.
Te verklaren geen wensen en bedenkingen
te hebben bij de “Koopovereenkomst
Ruimzichtlaan 155” tussen Graafschap
College en Gemeente en de
“Intentieovereenkomst beschikbaarstelling
en investeringen Ruimzichtlaan 155“
tussen Achterhoek VO en Gemeente.
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7.3 Woningbouwstrategie
2019

De eerder door het college van burgemeester
en wethouders opgelegde geheimhouding van
alle bij dit raadsvoorstel behorende bijlagen
(nr. 1 t/m nr. 7) 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 (de economische of
financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a,
onder c en d, bedoelde bestuursorganen).
1. Ruimte te bieden aan initiatiefnemers om
nieuwe woningen te realiseren.
2. Daarbij niet langer te sturen op harde
aantallen, maar op toevoeging van
kwaliteit.
3. Voor alle partijen zoveel mogelijk een
gelijk speelveld te creëren.
4. Daartoe de “Woningbouwstrategie 2019”
vast te stellen, waarin voor de kernen
Doetinchem, Gaanderen en Wehl/NieuwWehl per woningbouwsegment is
vastgelegd wat de gewenste
ontwikkelingsrichting is.
5. Naar het toevoegen van woningen in het
buitengebied nader onderzoek te doen.
6. De “Herziene woningbouwstrategie 2015”,
en het “Uitvoeringsbesluit herziene
woningbouwstrategie 2016” in te trekken.
7. Bestaande ongebruikte planologische
(woning)bouwmogelijkheden in
bestemmingsplannen in stand te laten.

Stemverklaringen:
De SP zal voor de woningbouwstrategie van
2019 stemmen maar vraagt de wethouder
waakzaam te zijn om tiny houses niet te
gebruiken als oplossing voor de
woningnood.
LBD is tevreden met de woningbouwstrategie die nu voorligt. De fractie is blij dat
alternatieve woonvormen zoals tiny houses,
waar we al heel lang voor strijden, nu
mogelijk gaat worden en de fractie zal dus
voor stemmen.

Unaniem
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8. Te onderzoeken op welke wijze nieuwe
goedkope koopwoningen beschikbaar
kunnen blijven voor de doelgroep.
9. De monitor wonen en zorg 2017 op korte
termijn te actualiseren.
10. De “Woningbouwstrategie 2019” uiterlijk
direct na afronding van het volgende
Achterhoeks Woonwensen- en
Leefbaarheidsonderzoek (rapportage
voorzien eind 2021) te actualiseren.
11. Het college opdracht te geven rekening te
houden met deze beleidskaders bij het
opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen,
zoals de omgevingsvisie en het
omgevingsplan.
8. Ingekomen brieven
9. Motie CDA e.a. over
Bouwen

10. Motie LBD over
Lichtmonument
Levenslicht

Verzoekt het college bij gebouwen waarbij de
gemeente financieel risico loopt uiterst
terughoudend te zijn met het gebruik van
experimentele bouw- en installatietechnieken.

Het college te verzoeken:
 de middelen voor de financiële bijdrage aan
de productie- en distributiekosten voor het
lichtmomument Levenslicht (ad € 2.000,-) vrij
te maken en maatregelen te treffen om het

Stemverklaringen:
Nu GroenLinks heeft begrepen van de
wethouder dat het duurzaamheidsprincipe
niet in gevaar komt, hadden zij de motie
bijna kunnen mede indienen, dat doen zij
nu niet, zij stemmen voor.
VVD kan met deze gewijzigde vorm akkoord
gaan.
Stemverklaringen:
CU-SGP ziet het aanwijzen van feesten en
herdenkingsdagen met name als een
voornamelijk nationale aangelegenheid.
Daarom zijn zij terughoudend met
betrekking tot herdenkingsdagen als 4 en

Unaniem
Unaniem

Unaniem
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Levenslicht ook te plaatsen in de gemeente
Doetinchem;
 plaatsing binnen de gemeente Doetinchem
van het lichtmonument Levenslicht te
realiseren, mogelijk in de periode van
22 januari tot en met 2 februari, maar in
ieder geval tijdens de Nationale Holocaust
Herdenking op 26 januari en Holocaust
Memorial Day op 27 januari;
 stichting Doetinchem Herdenkt te betrekken
bij het plaatsen van het monument en de
overige dagen het monument beschikbaar te
stellen aan deze stichting.

5 mei omdat ze zuinig zijn op de aandacht
en plaats die deze dagen in ons land
hebben. Gezien de grote en verschrikkelijk
impact die de Holocaust heeft gehad,
kunnen zij dit voorstel echter van harte
steunen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 19 december 2019

griffier

voorzitter
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