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Onderwerp
1. Opening en vaststelling
agenda

Besluit

2.

De besluitenlijst is ongewijzigd
vastgesteld.

3.

4.
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Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
28 november 2019
Vragenhalfuur

Bestemmingsplan Europaweg - 2019

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Vanwege twee moties vreemd aan de
agenda worden de volgende punten
toegevoegd aan de agenda:
7. motie CDA e.a. over de VNOG
8. motie PvdA en PvLM over armoede.

Stemming

PvdA stelt vragen over Laborijn (uittreden
Oude IJsselstreek).
Wethouder Huizinga zegt toe dat hij
formele stukken over de uittreding van
Oude IJsselstreek, zoals verslagen van
formele overlegmomenten en andere
ontmoetingen, al dan niet in
vertrouwelijkheid deelt met de
gemeenteraad.
De PvdA biedt een petitie aan de
gemeenteraad aan met 174
handtekeningen voor het behoud van het
voet- en fietspad bij de Auroraweg /
Vancouverstraat. De voorzitter bevestigt
dat deze petitie onderdeel uitmaakt van
de vergaderstukken en als zodanig wordt
gearchiveerd.

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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Raadsvoorstel:
1. De Nota van zienswijzen
bestemmingsplan ‘Europaweg - 2019’
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Europaweg 2019' ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Amendement 1 (verworpen)

Amendement:
Voor: PvdA en
SP
Tegen: CDA,
VVD, D66,
GroenLinks,
GBD, CU-SGP,
LBD en PvLM.

Stemverklaringen voorstel:
- LBD stemt voor het bestemmingsplan
maar dat betekent niet dat zij het eens
is met de realisatie in een keer van het
verkeerskundig onderwerp. De fractie
gaat ervan uit dat het college goed
heeft geluisterd en toch iets gaat doen
met alle voorstellen bij het ontwerp
met name rondom de verbinding
De Hoop-Dichteren.
- De PvdA stemt met enige tegenzin
voor het bestemmingsplan. De fractie
had liever een fasering gezien.
- De SP zal consequent tegen dit plan
blijven stemmen. De fractie had graag
voor gestemd, ze heeft die opening,
dacht ze, geboden maar ze blijft
achter het tegenstemmen staan.

Raadsvoorstel:
Tegen: SP
Voor: CDA,
PvdA, VVD, D66,
GroenLinks,
GBD, CU-SGP,
LBD en PvLM.
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5.1. Kredietaanvraag tijdelijke
accommodatie
Houtsmastraat

Motie:
Het college op te dragen:
1. een voetgangerspad te realiseren
parallel aan de Europaweg tussen de
Auroraweg en het spoor en dat
aansluit op het voetpad na het spoor;
2. de tunnel onder het spoor tussen
Winnipegstraat en Dichterseweg
toegankelijker en sociaal veiliger te
maken;
3. een veilige oversteek te realiseren op
de kruising Sicco Mansholtweg Kilderseweg voor fietsers en
voetgangers (zebrapad, beter
markering) en daarbij ook het
ontbrekende voetgangerspad richting
Auroraweg meenemen;
4. de oversteek langzaam (fietspad,
voetgangerspad) verkeer bij de
Auroraweg pas op te heffen nadat
bovenstaande punten gerealiseerd
zijn.
1. Een krediet beschikbaar te stellen van
€ 200.400,- voor de uitvoering van
werkzaamheden aan de locatie
Houtsmastraat ten behoeve van obs
Hogenkamp.
2. Als dekking voor de jaarlijkse lasten ad
€ 43.135,- de reserve
onderwijshuisvesting aan te wijzen.

Motie (aangenomen)
Stemverklaring motie:
CU-SGP vindt de verbreding en de
veiligheid van voetgangers van groot
belang. De fractie is tevreden met de
reactie van de wethouder en daarom zal
de fractie voor de motie stemmen.

Stemverklaring:
Volgens de SP is er nu geen andere
oplossing voor handen. De fractie stemt in
met dit voorstel voor deze tijdelijke
oplossing. Ze vertrouwt er dan ook op dat
dit probleem in samenspraak met de
school tot een goed blijvende oplossing
komt.

Motie:
Voor: alle
fracties.

Unaniem
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5.2. Controleprotocol en
controleplan accountantscontrole 2019
5.3. Belastingverordeningen
2020

5.4. Technische
begrotingswijziging 2019

3. Hiertoe de 74ste wijziging van de
begroting 2019 vast te stellen.
Het Controleprotocol en Controleplan voor
de accountantscontrole 2019 vast te
stellen.
De volgende 11 belastingverordeningen
voor 2020 vast te stellen:
1. Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2020
2. Verordening hondenbelasting 2020
3. Legesverordening 2020
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld
2020
5. Verordening marktgeld 2020
6. Verordening
onroerendezaakbelastingen 2020
7. Verordening parkeerbelastingen 2020
8. Verordening precariobelasting 2020
9. Verordening reclamebelasting 2020
10. Verordening rioolheffing 2020
11. Wegsleepverordening gemeente
Doetinchem 2020
1. De begroting 2019 te wijzigen op
diverse technische mutaties die zich in
2019 hebben voorgedaan, te weten:
a. toerekening uren aan de
gemeentelijke producten;
b. wijziging van zowel de lasten als de
baten van de ICT-samenwerking;
c. ontvangen subsidies.

Unaniem

Stemverklaringen:
- GBD zal tegen stemmen omdat in de
keuzerichtingen keuzes zijn gemaakt
waardoor de belastingen worden
verhoogd waar de fractie niet voor is.
- Voor PvLM geldt hetzelfde.

Tegen: GBD en
PvLM.
Voor: CDA,
PvdA, VVD, SP,
D66,
GroenLinks, LBD
en CU-SGP

Unaniem
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5.5. Lidmaatschap werkgeversvereniging voor
gemeentelijke
gemeenschappelijke
regelingen

5.6. Verordeningen
maatschappelijke
ondersteuning 2020

2. Hiertoe de 56ste wijziging van de
begroting 2019 vast te stellen.
Geen wensen en bedenkingen naar voren
te brengen ten aanzien van het
lidmaatschap van een nieuwe
werkgeversvereniging van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten wat betreft
de volgende gemeenschappelijke
regelingen:
- Omgevingsdienst Achterhoek;
- Laborijn;
- GGD Noord- en Oost-Gelderland;
- Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers;
- Regio Achterhoek.
In de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Doetinchem
2020 (hierna: Verordening Wmo) de
volgende punten als belangrijkste
wijzigingen op te nemen:
1 De huidige bepalingen over de eigen
bijdrage aan te passen conform het
abonnementstarief.
2 Het geldende tariefmodel Sociaal
Domein Achterhoek als uitgangspunt
te nemen voor de berekening van het
tarief voor het persoonsgebonden
budget (hierna: pgb-tarief) voor
professionele ondersteuning minus een
percentage van 15 procent voor de
overheadkosten.

Unaniem

Stemverklaring:
Omdat de SP nog steeds tegen de
algemene voorziening is, stemt de fractie
ook nu tegen dit voorstel.

Tegen: SP
Voor: CDA,
PvdA, VVD, D66,
GroenLinks,
GBD, CU-SGP,
LBD en PvLM.
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5.7. Verordening jeugdhulp
2020

5.8. Benoeming lid
werkgeverscommissie
6. Ingekomen brieven
7. Motie CDA en alle andere
partijen inzake de VNOG

en daarmee
3 De Verordening Wmo met ingang van
1 januari 2020 vast te stellen.
In de Verordening jeugdhulp gemeente
Doetinchem 2020 (hierna: Verordening
jeugdhulp) de volgende punten als
belangrijkste wijzigingen op te nemen:
1. Het geldende tariefmodel Sociaal
Domein Achterhoek als uitgangspunt
te nemen voor de berekening van het
tarief voor het persoonsgebonden
budget (hierna: pgb-tarief) voor
professionele ondersteuning minus een
percentage van 15 procent voor de
overheadkosten.
en daarmee
2. De Verordening jeugdhulp met ingang
van 1 januari 2020 vast te stellen.
Raadslid M. Hebels aan te wijzen als lid
van de werkgeverscommissie griffie.
De burgemeester op te roepen tijdens de
besluitvormende vergadering van het
algemeen bestuur van januari 2020 in te
brengen dat de raad geen verdere
stijgingen accepteert en de zorgen van de
raad van Doetinchem met betrekking tot
de forse stijging van de kosten te delen
met het algemeen bestuur.

Unaniem

Unaniem

Stemverklaring:
SP heeft gezocht naar extra drukmiddelen
om te kijken of dat mogelijk was maar dat
blijkt niet mogelijk dus houdt de fractie
het bij: Hup burgemeester!

Unaniem
Unaniem
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8.

Motie PvdA en PvLM over
armoede laten ervaren

Wethouder Huizinga organiseert een
informatieve raad over armoede en de
gevolgen hiervan.
Stemverklaringen:
- PvdA zal dit gaan doen, iedereen die
mee wil doen, en kan en mag doen,
kan met de fractie meedoen.
- PvLM vindt het jammer dat de
uitdaging niet wordt aangenomen
door andere partijen maar de PvLM
doet mee.
- GBD stemt niet in met de motie; zoals
meerdere partijen al hebben
aangegeven ziet de fractie geen
meerwaarde om twee weken in
armoede te leven.

9.

Voor: PvdA,
PvLM
Tegen: CDA,
VVD, SP, D66,
GroenLinks,
GBD, LBD en
CU-SGP.

Oudejaarsspeech van de
nestor van de raad

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 30 januari 2020

griffier

voorzitter
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