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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

   

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 
26 september 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

3. Toelating en installatie van 
een raadslid M. Hebels 

 De toelating en installatie hebben 
plaatsgevonden. 

 

4. Vragenhalfuur  GroenLinks stelt vragen over het bedrijf 
Rutgers Milieu.  
 
GBD stelt vragen over de 
kinderburgermeester. 
 
Toezegging: De burgemeester zal 
onderzoeken onder welke condities een 
kinderraad in Doetinchem ingesteld kan 
worden. Hij zal hierover aan de 
gemeenteraad rapporteren zodat de 
raad hier een besluit over kan nemen.  
 
VVD stelt vragen over de geluidsnorm 
bij evenementen 
 
GroenLinks stelt vragen over Laborijn.  

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5. Benoeming leden Raad van 
Toezicht Muziekschool Oost-
Gelderland 

1. De benoeming van de heer 
C.Q.T.M. Hagens tot lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Muziekschool 
Oost-Gelderland goed te keuren. 

2. De benoeming van mevrouw B. Witteveen 
tot lid van de Raad van Toezicht van de 
Stichting Muziekschool Oost-Gelderland 
goed te keuren. 

 Voor: 31  
Tegen: 0 
(schriftelijke 
stemming) 

6. (Her)benoeming leden Raad 
van Toezicht Stichting 
IJsselgraaf 

1. De heer E.G.H. van Ginkel te benoemen 
tot lid van de Raad van Toezicht van 
Stichting IJsselgraaf. 

2. Mevrouw M. Schnitzler en de heer 
J.P.M. Scheinck te herbenoemen als lid van 
de Raad van Toezicht van Stichting 
IJsselgraaf. 

Stemverklaring: mevrouw Heerenveen 
stemt niet omdat zij werkzaam is voor 
Stichting IJsselgraaf.  

Voor: 30  
Tegen: 0 
(schriftelijke 
stemming) 

7.1 Huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten 

1. Het beleidskader ‘Huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Doetinchem’ vast te 
stellen, dat bestaat uit de volgende 
uitgangspunten en regels: 
a. Het aantal tijdelijke arbeidsmigranten 

stijgt en zal naar verwachting 
voorlopig blijven stijgen. 

b. In Doetinchem en de Achterhoek 
bestaan op dit moment te weinig 
huisvestingsmogelijkheden voor 
tijdelijke arbeidsmigranten. 

c. Het beheer van de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten moet goed 
geregeld zijn. 

Amendement beleidskader huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten (SP en LBD) 
(verworpen) 
 
 
 
 
Stemverklaringen voorstel: 
- De PvdA vindt het jammer dat een 

aanscherping van het beleidskader 
niet door de raad is aangenomen. 
Maar desondanks zal de fractie voor 
het voorstel stemmen omdat zij het 

Amendement:  
Voor: PvdA, SP en  
LBD  
Tegen: de 
overige fracties.  
 
 
Voorstel:  
Voor: alle fracties  
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d. Huisvesting in logiesgebouwen 
verdient de voorkeur. 

e. Tijdelijke arbeidsmigranten dienen te 
worden ingeschreven in de BRP. 

f. Het is van belang om ongewenste 
ruimtelijke concentraties van 
huisvestingslocaties te voorkomen. 

g. Huisvesting in bestaand vastgoed 
verdient de voorkeur. 

h. De verantwoordelijkheid voor het 
beheer ligt bij de initiatiefnemer. 

i. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat er 
draagvlak ontstaat voor zijn plan. 

j. Het keurmerk van de Stichting 
Normering Flexwonen (SNF) is van 
toepassing. 

k. De tijdelijke arbeidsmigranten dienen 
te werken in Doetinchem of in de 
directe omgeving van Doetinchem. 

l. Bedrijven met een substantiële 
behoefte aan tijdelijke 
arbeidsmigranten moeten meewerken 
aan een bedrijvenscan van het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek. 

2. Het college opdracht te geven deze 
beleidskaders bij het opstellen van nieuwe 
ruimtelijke plannen, zoals de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan, te 
verwerken. 

een stap in de goede richting 
vinden. 

- De SP zal voor het voorstel stemmen 
ondanks dat hun voorstellen niet 
zijn aangenomen. De fractie 
betreurt het dat de helft van de 
raad dit onderwerp niet bespreekt. 

- LBD verklaart dat ondanks dat de 
fractie het heel erg betreurt dat 
deze stap, die eigenlijk heel simpel 
was maar voor veel mensen wat kan 
betekenen, door een meerderheid 
van de raad niet kan worden 
gehonoreerd zal de fractie toch voor 
stemmen maar zij zal uiterst kritisch 
het proces blijven volgen.  

 
Motie kleinschalige huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten (SP en LBD) 
(verworpen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie: 
Voor: PvdA, SP en 
LBD  
Tegen: de 
overige fracties.  
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7.2 Bestemmingsplan 
‘Gaanderenseweg 381 -2019’ 

1. De Nota van zienswijzen en de Nota van 
wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan 'Gaanderenseweg 
381 - 2019' gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

7.3 Begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021- 2023 
GR Laborijn 

Bij het bestuur van Laborijn de volgende 
zienswijze in te dienen op de begroting 2020 
en meerjarenraming 2021-2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn: 
a. Instemmen met de begroting 2020 en 

meerjarenraming 2021-2023, met 
uitzondering van de drie hierna te 
noemen maatregelen. 

b. Op basis van de huidige informatie niet 
instemmen met de beleidswijzigingen; 
- verlagen van de bijdrage aan het 

werkgeversservicepunt Achterhoek; 
- stoppen met de inzet van kortdurende 

loonkostensubsidie voor re-integratie; 
- anders invullen van nieuw beschut 

werk volgens de Participatiewet. 
c. We verwachten dat Laborijn met de 

regionale samenwerkingspartners op de 
drie genoemde beleidsterreinen concrete 
voorstellen uitwerkt. Uit de voorstellen 
moet blijken wat de haalbaarheid, het 
draagvlak en de consequenties voor de 
resultaatafspraken met de gemeente zijn. 
We verwachten dat deze voorstellen ter 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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besluitvorming voor worden gelegd aan 
het bevoegde orgaan van gemeente 
Doetinchem. 

d. Laborijn voorstellen om het totaal aan 
besparingen dat gemoeid is met de 
bovengenoemde drie maatregelen als 
taakstellende opdracht in de begroting 
2020 en meerjarenraming 2021-2023 te 
verwerken. 

e. Laborijn vragen om tot aanvullende 
resultaatverbeterende maatregelen te 
komen om in 2020 en in meerjarig 
perspectief het financiële resultaat verder 
te verbeteren en daarvan verslag te doen 
in de reguliere planning en control-cyclus 
van Laborijn. 

f. Laborijn vragen om de inhoudelijke en 
financiële resultaten van de afzonderlijke 
resultaatverbeterende maatregelen 
inzichtelijk te maken, te volgen over tijd 
en bij te sturen waar nodig, alsmede de 
gemeente tijdig te informeren en te 
betrekken indien bijsturing noodzakelijk 
is. 

g. Laborijn vragen om aandacht te 
behouden voor tijdige en zorgvuldige 
communicatie en afstemming met 
belanghebbenden binnen de organisatie 
en daarbuiten. Laborijn tevens vragen om 
aandacht te behouden voor de 
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oorspronkelijke doelstellingen van de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn, 
alsmede het plan van aanpak Samen sterk 
voor inwoners naar werk. Dit om het 
draagvlak en de kans van slagen van de 
voorgenomen maatregelen te vergroten. 

7.4 Stimuleringslening duurzame 
maatregelen kleine en micro- 
ondernemingen 

1. In te stemmen met het instellen en 
invoeren van een gemeentelijke 
stimuleringslening voor kleine en micro 
bedrijven. 

2. Daarvoor een krediet van € 1.000.000,- 
beschikbaar te stellen uit het 
duurzaamheidsfonds. 

3. De Verordening stimuleringslening 
duurzame maatregelen voor kleine en 
micro ondernemingen in de gemeente 
Doetinchem 2019 vast te stellen. 

Stemverklaringen:  
- De VVD is blij dat nadat het 

geregeld is voor particulieren nu 
ook de mogelijkheid is voor de 
kleine en micro ondernemingen om 
mee te doen met de voorgestelde 
duurzaamheidslening. 

- LBD verklaart dat forse 
bezuinigingen die grote gevolgen 
voor inwoners zullen hebben en dan 
een miljoen hier voor uitgeven op 
dit moment, al krijg je het misschien 
gedeeltelijk ooit terug. De fractie 
wijst dit zeer nadrukkelijk af. Dat 
geld kan op dit moment beter 
gebruikt worden voor armoede-
beleid, zorg en huishoudelijke hulp, 
dus de fractie stemt tegen.  

Tegen: LBD 
Voor: de overige 
fracties 

7.5 Onderwijsachterstandenbeleid 
2019 t/m 2022 

1. Het geactualiseerde beleid zoals 
opgenomen in de notitie 
“Onderwijsachterstandenbeleid 
Doetinchem 2019-2022” vast te stellen. 
 

 Akkoord bij 
hamerslag 
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Hiermee: 
A. De volgende thema’s uit het 
    bestaande beleid voort te zetten: 

 a.1  alle peuteropvang voldoet aan 
       de vereisten van voor- en 
       vroegschoolse educatie 
a.2  alle peuters spelen samen in 
       heterogene groepen 
a.3  ouders betalen naar inkomen 
a.4  stimuleren ouderbetrokkenheid 

B. De volgende thema’s op basis van 
    het nieuwe beleid te actualiseren en 
    uit te breiden: 

b.1  uitbreiding naar respectievelijk 
       8 uur per week peuteropvang 
       voor regulier peuters en 16 uur 
       per week voor doelgroeppeuters 
b.2  kindgebonden financiering volgens 
       een transparante kostprijs per uur 
b.3  de mogelijkheid voor doelgroep- 
       peuters om vanaf 2 jaar 
       peuteropvang/VVE af te nemen 
 b.4  start 16 uur voorschoolse 
       educatie vanaf 01-01-2020 
       (wettelijke verplichting vanaf 
       01-08-2020) 
 b.5  inzet van meer HBO-geschoolde  
       professionals 
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 b.6  versterking van de verbinding 
       tussen partners in het kader van 
       vroegsignalering 
 b.7  bevordering van de doorgaande 
       lijn peuteropvang en 
basisonderwijs 
b.8  inzet van schakelklassen 
 b.9  monitoring (non)bereik van 
       reguliere en doelgroeppeuters 
 b.10 een innovatiebudget voor 
        activiteiten gericht op preventie 
        en gerelateerd aan het 
        onderwijsachterstandenbeleid 

2. Dit beleid te financieren vanuit het 
rijksbudget Gemeentelijk 
Onderwijsachterstanden beleid (GOAB) in 
de periode 2019 t/m 2022. 

8. Ingekomen brieven   Unaniem 

9. Motie PvdA over zorg voor de 
mantelzorger (aangenomen) 

De raad roept het college op: 

 opdracht geven naar verdere uitbouw van 
de mantelzorgondersteuning en daarbij in 
elk geval de volgende zaken te betrekken:  
o een goed vindbare sociale kaart  
o ondersteuning bij crisissituaties. Soms is 

de normale werkwijze niet toereikend. 
Als een gezin of een huishouden 
geconfronteerd wordt met een crisis 
zoals bijv. een chronische ziekte van 
een moeder, is er niet altijd een 

Stemverklaring:  
- CU-SGP is tevreden met de 

beantwoording van de wethouder 
en zal daarom niet voor de motie 
stemmen.  

 

Voor: PvdA, SP, 
D66, GBD, LBD en 
PvLM 
Tegen:  
CDA, VVD,  
GroenLinks, CU-
SGP 
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mantelzorger beschikbaar. Wij vragen 
het college om een oplossing om deze 
mensen direct te helpen. Zodat er niet 
heen en weer verwezen wordt en lang 
wordt gewacht.  

o scholing van en waardering voor 
mantelzorgers  

 De gemeenteraad hierover 
terugkoppeling te geven uiterlijk eerste 
helft van 2020; 

en spreekt af: 

 De waardering voor de mantelzorger 
duidelijker te uit te spreken als raad. 
Vanuit de gemeenteraad kunnen we meer 
erkenning geven aan de mantelzorgers. 
Door een actieve bijdrage te leveren aan 
“de dag van de mantelzorg” als raad, 
geven we de mantelzorgers de 
waardering die ze verdienen.  

10. Motie PvdA en LBD over 
‘Orange the World’ 
(aangehouden) 

 Toezeggingen:  
- De wethouder zorgt ervoor dat de 

brief over Orange the World bij de 
raad terechtkomt.  

- De wethouder informeert de raad 
met een mededeling of een voorstel 
over de manier waarop de 
gemeente het beleid voor 
bestrijding van huiselijk geweld 
lokaal gaat vormgeven.    

De PvdA en LBD 
houden de motie 
aan tot de 
mededeling of 
het voorstel over  
bestrijding van 
huiselijk geweld 
is ontvangen.  
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- De wethouder informeert de raad 
over wanneer de agenda 
diversiteitsbeleid naar de raad komt.  

11. Motie GBD e.a. over 
cameratoezicht (aangenomen) 

Het college op te dragen: 

- om in samenwerking met de politie, 
horecaondernemers en het 
Binnenstadbedrijf te onderzoeken welke 
locaties in de binnenstad het meest 
geschikt zijn voor het plaatsen van 
beveiligingscamera’s en wat daarvoor het 
meest passende camera/softwaresysteem 
is; 

- in verlengde hiervan afspraken te maken 
tussen gemeente, Binnenstadbedrijf en 
de politie over de inzet van de camera’s 
en (co-) financiering; 

- uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 
een verordening en bijbehorend 
raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, 
waarbij de verordening de bevoegdheid 
verleent aan de burgemeester om 
beveiligingscamera’s in te zetten op de 
gekozen plekken en voor een bepaalde 
duur en waarbij het bijbehorende 
raadsvoorstel ingaat op de keuze voor de 
locaties, het camera/softwaresysteem, de 
afspraken, de benodigde aanpassingen in 
de APV, de inpassing in het integraal 

Stemverklaring:  
- D66 stemt tegen. De fractie is blij 

met de uitspraak van de 
portefeuillehouder dat er een 
onderzoek komt. Het is wel zo dat 
als dat rapport er komt de fractie er 
serieus naar zal kijken. 

Voor: CDA, PvdA, 
VVD, GBD, CU-
SGP, LBD en 
PvLM.  
Tegen: SP, D66 
en GroenLinks.  
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veiligheidsbeleid en op de kosten en de 
dekking van die kosten. 

12. Motie CDA e.a. over 
politiecellen (aangenomen) 

De burgemeester op te roepen: 

- De grote zorgen die leven in de raad 
m.b.t. de voorgenomen sluiting over te 
brengen aan zijn collega’s en de 
politietop van Oost-Nederland; 

- Alle beschikbare kanalen te gebruiken 
om ervoor te zorgen dat deze 
voorgenomen beslissing ongedaan wordt 
gemaakt; 

- Mocht dit onverhoopt niet lukken in te 

zetten op een oplossing welke niet ten 

koste gaat van de inzetbaarheid van onze 

Achterhoekse agenten. 

 Unaniem 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van  
 
 
 
griffier                                 voorzitter 


