
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 

 

 Doetinchem, 2 november 2016 

 

ALDUS VASTGESTELD 10 NOVEMBER 2016 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Kaders evenementenbeleid 2017-2020 

Wij stellen u voor: 

1. Voor het evenementenbeleid 2017-2020 een nieuw kader vast te stellen met als doel 

- dat de gemeente Doetinchem zich kan profileren als gastvrije stad waarin evenementen een 

prominente rol spelen, 

- dat de evenementen een bijdrage leveren aan de economie van de stad en de beleving door de 

inwoners van stad en regio. 

2. Als centrale elementen te benoemen: 

2.1. kleinschaligheid, ontmoeting en gezelligheid; 

2.2. een aangename schaal die zich weerspiegelt in parken, op pleinen en De Bleek; 

2.3. lokale en regionale ondernemers zijn de eerste die hierop inspelen; 

2.4. innovatieve horecaconcepten en evenementen trekken samen op; 

2.5. culturele instellingen en de organisatoren van evenementen vormen de basis; 

2.6. meerwaarde voor de economie van de binnenstad 

2.7. meerwaarde voor alle inwoners van Doetinchem; 

2.8. de centrale rol van Doetinchem in de Achterhoek. 

3. De uitkomsten van de lopende onderzoeken naar de ondersteuningsvraag voor evenementen en 

de centrale publieksmarketing te betrekken bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2017. 

4. De versterking, facilitering en subsidiëring van grote en kleine evenementen in de binnenstad te 

toetsen aan het Aanvalsplan Binnenstad. 

5. De versterking van kleinschalige evenementen in Wehl en Gaanderen te realiseren met de 

resultaten van de onder punt 3 uit te voeren onderzoeken. 

 

2. Krediet duurzaamheidsleningen 

Wij stellen u voor: 

1. € 8.000.000 krediet beschikbaar te stellen voor het duurzaamheidsfonds ten behoeve van 

de duurzaamheidsleningen (88ste wijziging gemeentebegroting 2016). 

2. Hiervan maximaal € 1 miljoen te besteden in 2016. 

 

3. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Wij stellen u voor: 

1. De duurzaamheidsmaatregelen naar voren te halen en daarbij een krediet van € 850.000,- 

beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed (89ste wijziging 

gemeentebegroting 2016). 

2. Het krediet te dekken uit het vastgoedfonds. 

3. De meerjarenonderhoudsplanning verder te verduurzamen door energieopwekking toe te 

voegen. 

 

4. Controleprotocol en Dienstverleningsplan Accountantscontrole 2016 

Wij stellen u voor, het Controleprotocol 2016 en Dienstverleningsplan 2016 vast te stellen. 
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5. Bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 

Wij stellen u voor: 

1. Het bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

6. Proces pilot regelarme bijstand 

Wij stellen u voor: 

1. Het proces om te komen tot de inrichting van een pilot regelarme bijstand vast te stellen. 

2. Een raadswerkgroep in te stellen om het proces, in samenwerking met het college, verder uit te 

werken en te organiseren. 

3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: J. Berends 

(CDA), M.A. Kock (PvdA), M.E.G. Rütten-Kemperman (SP), G.J.M. Bulten (VVD), E.J. Huizinga 

(D66), M.R.M. Zaaijer (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM).  

4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen wethouder Langeveld, de strategisch adviseur 

Participatiewet en een medewerker van de griffie. 

 

7. Raadswerkgroep Kaders De Doetinchemse Keuze (DDK) 

Wij stellen u voor: 

1. Een raadswerkgroep Kaders DDK in te stellen. 

2. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: 

J. Berends (CDA), M.A. Kock (PvdA), N.S. Wartenberg (SP), S.M. Koster (VVD), W.J.M. Traag 

(D66), P.J.A.O.M. Moors (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM) en M.E. de Jong (SGP-CU). 

3. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen de wethouders Sluiter, Telder en Langeveld, 

de beleidsmedewerker sociaal domein en de griffier. 

4. De volgende opdracht aan de raadswerkgroep mee te geven: 

- helderheid brengen in de kaderstelling bij de taakdecentralisaties sociaal domein zoals die tot 

op heden is vastgesteld; 

- op basis van die helderheid een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vernieuwde 

kaderstelling DDK. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 


