Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 23 oktober 2019

ALDUS VASTGESTELD 31 OKTOBER 2019
Hamerstukken
1. Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
Wij stellen u voor:
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.
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.
2. Bestemmingsplan Gaanderenseweg 381 – 2019
Wij stellen u voor:
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.
3. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Laborijn
Wij stellen u voor:
1. 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 besluitvorming voor worden
gelegd aan het bevoegde orgaan van gemeente Doetinchem.
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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 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.
4. Stimuleringslening duurzame maatregelen kleine en micro ondernemingen
Wij stellen u voor:
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.
5. Onderwijsachterstandenbeleid 2019 t/m 2022
Wij stellen u voor:
1. Het geactualiseerde beleid zoals opgenomen in de notitie “Onderwijsachterstandenbeleid
Doetinchem 2019-2022” vast te stellen. 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 doelgroeppeuters 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
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
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Dit beleid te financieren vanuit het rijksbudget Gemeentelijk Onderwijsachterstanden
beleid (GOAB) in de periode 2019 t/m 2022.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

