
 

 

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 
 
 Doetinchem, 13 december 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Aankoop voormalig ING-pand & Steengoed Benutten 
Wij stellen u voor: 
1. Akkoord te gaan met aankoop van voormalige ING-pand, mits er zekerheid is van het 

verkrijgen van een provinciale subsidie in het kader van Steengoed Benutten. 
2. De lasten van de netto investering ad € 920.000,- te dekken uit de huuropbrengst. 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,- en hiertoe de 47ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
4. De eerder door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding van 

bijlage 1 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 (economische en 
financiële belangen gemeente). 

 
2. Blijverslening 
Wij stellen u voor: 
1. De Blijverslening in te voeren per 1 januari 2018. 
2. De Blijverslening alleen van toepassing te verklaren op de bestaande woningvoorraad. 
3. De maximale hoogte van de lening vast te stellen op: 

a. Consumptief krediet     € 2.500 tot € 10.000; 
b. Hypothecaire lening     € 2.500 tot € 50.000 . 

4. De Blijverslening van toepassing te laten zijn voor: 
a. maatregelen die bewoners in eigen huis ondersteunen in de behoeften die ontstaan als 

gevolg van ziekte en/of het ouder worden; 
b. maatregelen om de woning blijvend levensloopbestendig te maken; 
c. maatregelen die het veilig wonen bevorderen; 
d. het samenvoegen van twee woningen tot één levensloopbestendige woning. 

5. Toe te staan dat de Blijverslening tot maximaal 20% van de investering wordt ingezet voor 
duurzaamheidsmaatregelen. 

6. De Blijverslening in het vierde kwartaal van 2018 te evalueren. 
 
3. Kaderstelling voor het beleidsplan over vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Wij stellen u voor: 
1. Het kader vast te stellen voor het vergunningverlening-, toezicht- en handhavings- 

beleidsplan (VTH-beleidsplan). 
2. Kennis te nemen van het door het college van burgemeester en wethouders en door 

de burgemeester opgestelde concept VTH-beleidsplan en 
3. Vast te stellen dat dit concept VTH-beleidsplan past binnen het vastgestelde raadskader. 
 
4. Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 
Wij stellen u voor, in de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 de volgende belangrijkste 
wijziging op te nemen: 
1. Aan de overige (vrij toegankelijke) voorzieningen (artikel 2 van de Verordening) toe te 

voegen: 
a. Integrale Vroeghulp 
b. Sociale weerbaarheidstrainingen 
c. Autin 
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2. De functie van de Jeugd- en gezinswerker toe te voegen in “Procedure toegang jeugdhulp 

via gemeente” (artikel 4 van de verordening). 
3. De wijze van berekening van het persoonsgebonden budget vast te stellen (artikel 5b van de 

Verordening). 
en daarmee 
4. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018 met ingang van 1 januari 2018 vast te 

stellen. 
 
5. Regiovisie op het sociaal domein 
Wij stellen u voor, de regionale visie op samenwerking in het sociaal domein, zoals beschreven in 
het visiedocument “Samenwerken om elkaar te versterken”, vast te stellen, met als belangrijkste 
doelen:  
1. preventie-, hulp- en ondersteuningsaanbod realiseren dat individuele gemeenten op eigen 

kracht niet of slechts moeizaam kunnen realiseren; 

2. het verminderen van de kwetsbaarheid van lokale ambtelijke organisaties rondom 
beleid(svorming), toegang tot de zorg en backoffice taken; 

3. het gezamenlijk strategisch beïnvloeden van (grote en sterke) partijen in het sociaal domein; 

4. het vastleggen van de samenwerking, de resultaten, de organisatie en de beleidsmatige 
uitgangpunten. 

 
6. Beschikbaar stellen krediet en dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 

2018 
Wij stellen u voor: 
1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 86.883,-. 
2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 ad € 7.121,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs. 
3. Hiervoor de 48ste wijziging van de gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
 
7. Belastingverordeningen 2018 
Wij stellen u voor, de volgende 12 belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen: 
1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2. Hondenbelasting 
3. Leges 
4. Lig- kade en terreingeld 
5. Lijkbezorgingsrechten 
6. Marktgeld 
7. Onroerendezaakbelastingen 
8. Parkeerbelastingen 
9. Precariobelasting 
10. Reclamebelasting 
11. Rioolheffing 
12. Wegsleepverordening 
 
8. Intrekken exploitatieplan Iseldoks 2, 2014 
Wij stellen u voor, Het exploitatieplan Iseldoks 2, 2014, vastgesteld op 24-09-2015 (identificatie  
NL.IMRO.0222. R35E034A-0002), in te trekken. 
 
9. Archiefverordening 2017 
Wij stellen u voor, de Archiefverordening gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen. 
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10. Aanwijzing vertegenwoordiger GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Wij stellen u voor, wethouder F.H.T. Langeveld aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 
gemeente Doetinchem in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. 
 
11. Technische begrotingswijziging 2017 
Wij stellen u voor, de begroting 2017 te wijzigen op de verzelfstandiging van Buha conform het 
raadsbesluit van 3 november 2016 over de financiële ontvlechting van Buha (63ste wijziging 
gemeentebegroting 2017). 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 


