
Gewijzigd 31-Oct-19 

Afhandeling toezeggingen uit de beeldvormende raad van 17 oktober 2019, voor de 
raadsvergaderingen van 31 oktober 2019 en 7 november 2019 
 
 

Onderwerp Toezegging Pfhouder + 
ambtenaar 

Stand van zaken 

Onderwijsachterstandenbeleid 
2019 t/m 2022 

De wethouder legt de huidige 
onderwijshuisvestingreserve ter 
inzage voor de raad. 

Sluiter 
Ortsen 

24-10 Overzicht reserve 
onderwijshuisvesting bij 
de stukken geplaatst. 
Afgehandeld. 

Beleidskader huisvesting 
arbeidsmigranten 

De wethouder zal bij 
initiatiefnemers van tijdelijke 
huisvesting voor 
arbeidsmigranten aandacht 
vragen voor het aanbieden van 
taalcursussen Nederlands en zij 
informeert de raad over de 
manier waarop ze dat zal doen. 

Lambregts 
Meilof 

De procesleiders van de 
Omgevingskamer, die 
een initiatief voor 
huisvesting van tijdelijke 
arbeidsmigranten 
begeleiden, zullen het 
aanbieden van 
taalcursussen met de 
initiatiefnemer 
bespreken en een 
overzicht aanreiken van 
partijen die op dit 
gebied in Doetinchem 
actief zijn. 
Afgehandeld. 

Begroting 2020 en 
meerjarenraming GR Laborijn 

1. De raad ontvangt een 
overzicht van de werkelijk 
begrote kosten voor 
Doetinchem over afgelopen 
jaren. 

2. De raad ontvangt 
informatie over de 
opbrengst van Wiw-banen 
voor Laborijn 

Huizinga 
Helming 

1. Dit vraagt om een 
nadere uitwerking 
en specificering van 
wat gebruikelijk is in 
de begroting. Dit 
vraagt om een 
zorgvuldige 
uitwerking en kost 
meer tijd. Om deze 
reden zal het 
antwoord op deze 
vraag in november 
worden opgeleverd. 

2. Wiw omzet 2019: 
€ 37.000 
Wiw omzet 2020: 
€ 55.000 
Na 2020 is de Wiw 
naar verwachting 
volledig afgebouwd. 

Afhandeld. 

Keuzerichting bezuinigingen De PvdA wil inzichtelijk hebben 
wat het betekent als de 
realisatie van grote fysieke 
projecten 3 jaar wordt 
uitgesteld. Wethouder Bulten 
zegt toe dat hij de memo 
‘Reactie openstaande vragen 
over informatieve 
raadsbijeenkomst Begroting 
2020’ d.d. 16 oktober jl. 
doorneemt met de 
vragensteller om helder te 
krijgen over welke projecten 
het gaat en vervolgens van die 
projecten de consequenties van 

Bulten 
Huinink/Van 
den 
Ham/Blij 

24-10 antwoorden bij de 
stukken geplaatst en 
vragensteller 
geïnformeerd. 
Afgehandeld 
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een eventuele vertraging in 
beeld brengt. 
 
Wethouder Steintjes heeft 
mogelijke alternatieven voor 
het schuiven met budgetten 
voor het parkeren/ 
parkeertarieven. Hij levert deze 
informatie binnen een paar 
dagen aan de raad aan. 

 
 
 
 
21-10 overzicht 
aanpassingen tarieven 
parkeervergunningen 
ontvangen en bij 
stukken geplaatst. 
Afgehandeld. 

 


