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Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

Besluit
De raad stelt de agenda gewijzigd vast.

2.

Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
28 februari 2019

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Toelating en installatie
van raadslid
M.R.M. Zaaijer

De toelating en installatie hebben
plaatsgevonden.

4.

Vragenhalfuur

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Aan de agenda wordt toegevoegd punt 8.
Motie GBD Gratis 1ste uur parkeren
Amphiongarage

Stemming



De SP stelt vragen over huisvesting
werknemers Esbro.
Toezegging: wethouder Lambregts neemt als
aandachtspunten voor het beleidskader
huisvesting arbeidsmigranten mee
1. Wat precies wordt verstaan onder ‘tijdelijke’
huisvesting. Dit vanuit de vraag hoe lang je
mensen hier laat zijn voordat je vindt dat ze
mee moeten doen en de taal moeten leren en
hoe lang je mensen in tijdelijke huisvesting
laat wonen.
2. Het risico van verdringing als werkgevers
zich op het randje van de regelgeving
ophouden omdat ze dan goedkoper uit zijn.

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
1
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5.

Rekenkamerrapport Zicht
op jeugdhulp

1. De aanbevelingen uit het rapport over
te nemen.
2. Gezien de reactie van het college op de
aanbevelingen:
a. Aanbeveling 1: de ontwikkelingen
te blijven volgen, onder meer bij
het behandelen van de
raadsmededeling over de
uitwerking van het inkoopmodel
Wmo & jeugdhulp (najaar 2019).
b. Aanbeveling 3: het college te
verzoeken de raad in mei 2019 te
informeren over de preventieagenda sociaal domein en de
manier waarop daarin de regierol
op de inzet en het gebruik van
preventieve voorzieningen is
meegenomen.
c. Aanbeveling 4: het college te
verzoeken de raad bij de
kwartaalupdate taskforce sociaal
domein in juni 2019 te informeren

De SP stelt vragen over de bejegening van
cliënten door Laborijn.
De PvdA stelt vragen over bestuurlijke
regie op de bejegening van cliënten door
Laborijn.
LBD stelt vragen over de tekorten in de
jeugdzorg.

Stemverklaringen
Het CDA is blij dat het college de
aanbevelingen van het rekenkamerrapport
overneemt op de wijze zoals voorgesteld.
Hierbij willen we aantekenen dat de energie
van de Doetinchemse ambtenaren moet
uitgaan naar het maken van regels die de
beste zorg bieden aan onze jeugd. Voorkom
verspilling van energie aan het theoretische
volmaken van de regels zonder dat dit in de
praktijk tot betere zorg leidt.
GBD ziet graag dat er nog een kritische blik
wordt geworpen op de kaderstelling voor de
jeugdzorg en we hierin mee willen denken
met de raad met ondersteuning van de
wethouder.
LBD is blij dat de rekenkamer in zijn
algemeenheid positief is maar ook een aantal
verbetervoorstellen doet. Deze verbetervoorstellen geven ons het vertrouwen dat we
in de toekomst als raad de vinger aan de pols
kunnen houden van de jeugdhulp. LBD zal

Unaniem
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6.1. Aanjaagfonds duurzame
energieopwekking

over de uitvoering van deze
aanbeveling en daarmee
samenhangend onder meer de
ontwikkelpunten in de functie en
werkwijze van de jeugd- en
gezinswerkers en de acties van het
college op het punt over het
verwijsgedrag van huisartsen.
d. Aanbeveling 5: het college te
verzoeken in overleg met de griffie
een werksessie voor te bereiden om
deze aanbeveling uit te voeren in
de tweede helft van het jaar.
3. De griffier te verzoeken om aanbeveling
2 uit te werken in een voorstel en
uiterlijk 1 april 2019 voor te leggen aan
het presidium.

voor stemmen en verwacht dat de verdere
uitwerking van dit voorstel invulling geeft aan
onze controle of het lokale jeugdhulpbeleid
bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke
effecten van de Jeugdwet.
GroenLinks is blij dat een aantal
aanbevelingen uit het rapport al is opgepakt
door het college en wij vinden dat nu ook de
raad aan zet is. We stemmen dan ook voor het
raadsvoorstel.

1. Geen wensen of bedenkingen kenbaar
te maken ten behoeve van de oprichting
van een stichting voor beheer van het
aanjaagfondsfonds duurzame
energieopwekking.
2. Voor de invulling van dit aanjaagfonds
duurzame energieopwekking een
krediet van maximaal 1,25 miljoen euro
beschikbaar te stellen uit het
duurzaamheidsfonds.
3. Te accepteren dat wij hiermee een risico
lopen op een mogelijk verlies van 40%

Stemverklaringen
GBD ziet in het aanjaagfonds een mooie kans
voor de regio om zich goed te profileren als
groene regio. Echter zullen wij de
terugkoppeling op het kader van de
fondsbeheerder betreffende de exploitatiekosten en oprichtingskosten kritisch
beoordelen.
Het CDA is ook akkoord maar vanuit good
governance mogen wij ervan uitgaan dat de
verstrekking van subsidie ingekaderd wordt
met betrekking tot een bepaald percentage

Akkoord bij
hamerslag
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4.

(€ 500.000) en dit verlies op te vangen
binnen het duurzaamheidsfonds.
Hiertoe de 28ste begrotingswijziging
2019 vast te stellen.

tussen de 20 en 60% subsidie na onderzoek
van het uitgebreide onderbouwde project.

6.2. Samenwerking
Bedrijventerreinen WestAchterhoek 3.0,
Uitwerkingen rapport
Feijtel 2018

De notitie “Samenwerking
Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0,
Uitwerkingen rapport Feijtel 2018” vast te
stellen.

Stemverklaring
GroenLinks vindt het belangrijk dat we
regionaal goed blijven afstemmen waar
bedrijventerreinen nodig zijn zodat we
aantallen kunnen beperken en daarom
stemmen we ook voor het raadsvoorstel. Maar
wel heeft herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen wat de fractie betreft
prioriteit ten opzichte van het realiseren van
nieuwe bedrijventerreinen.

Akkoord bij
hamerslag

6.3. Bestemmingsplan ‘Hofstraat – J.F. Kennedylaan – 2018’

1. Het bestemmingsplan 'Hofstraat J.F. Kennedylaan - 2018' vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaring
LBD vindt het geen probleem dat er toch gas
wordt aangelegd in de nieuwe woningen
omdat het daardoor over een paar jaar heel
makkelijk is om de woningen over een paar
jaar met groene waterstof te verwarmen.
De leidingen liggen er dan al. Een gemiste
kans vinden we het voornemen de woningen
niet geheel duurzaam te maken. We vinden
dat te allen tijde een voorwaarde voor nieuwe
woningen.

Akkoord bij
hamerslag

6.4. Concept Bestuursagenda
2019-2023 en

1. De conceptzienswijze over de
Bestuursagenda 2019-2023 en over het

Akkoord bij
hamerslag
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uitgangspuntennota
2020 GGD Noord- en
Oost-Gelderland

financiële en beleidsmatige kader 2020
van GGD Noord- en Oost-Gelderland
vast te stellen, waarin wij bevestigen
ons te kunnen vinden in de
Bestuursagenda en uitgangpunten,
maar de volgende punten willen
benadrukken:
- Positieve gezondheid als vertrekpunt
betekent vanuit volksgezondheid dat
het vraagt om een gezondheidsbevorderende omgeving.
- De agenda is ruim van opzet.
Wij vragen daarom om goede
monitoring van de uitvoering ervan.
- Het opdrachtgeverschapopdrachtnemerschap gemeentenGGD als onderdeel van de agenda
draagt ons inziens bij aan heldere
werkafspraken.
- Er wordt in de agenda aansluiting
gezocht bij de preventieagenda’s van
gemeenten. Deze bieden inhoudelijk
de “suggesties en voorstellen” zoals
u deze in uw aanbiedingsbrief ook
vraagt.
- Afstemming tussen de thematafel
“de gezondste regio” en het door
gemeenten vastgestelde regionaal
preventieprogramma waar het gaat
om overlap in onderwerpen en
uitvoering daarvan.
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2. Het bestuur van de GGD NOG van deze
zienswijze op de hoogte te stellen.
6.5. Benoeming accountant
voor de jaren 2019 en
2020

Gebruik te maken van de optie om het
contract met de accountant Baker Tilly met
twee jaren te verlengen voor de
jaarrekeningen van 2019 en 2020.

Akkoord bij
hamerslag

7.

Ingekomen brieven

De raad ontvangt het antwoord op brief 2 ter
inzage.

8.

Motie GBD PvdA SP over
Gratis 1ste uur parkeren
Amphiongarage

De motie is verworpen.

Voor:
PvdA, SP,
GBD, LBD.
Tegen: de
overige
fracties.

9.

Motie SP PvdA LBD PvLM
over Instelling
onderzoekscommissie
Laborijn

Toezegging:
Wethouder Huizinga informeert de raad over
de doorlooptijd van het onderzoek en de
wijze waarop betrokkenen bij het onderzoek
betrokken worden.

Voor:
PvdA, SP,
LBD, PvLM.
Tegen: de
overige
fracties.

Stemverklaring
D66: de motie stelt heel terecht dat de raad als
controlerend orgaan moet toezien op de
werkzaamheden van Laborijn. Dat doet ze
echter via de vertegenwoordiging in het
bestuur in de persoon van de portefeuille6

Besluitenlijst gemeenteraad 28 februari 2019
Raad voltallig: nee, zie bijlage
houder. De raad stuurt op afstand. We hebben
vertrouwen in de onafhankelijkheid van het
onderzoek in opdracht van het db (dagelijks
bestuur) van Laborijn en stemmen tegen de
motie.
De motie is verworpen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 28 maart 2019,

griffier

voorzitter
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