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Hamerstukken 

 

 

1. Vaststellen stimuleringsgebieden transformatie en doorontwikkeling 

Wij stellen u voor: 

1. De gebieden Ei, IJsselkade, Burgemeester van Nispenstraat, Terborgseweg, Veentjes en 

Schouwburgplein (Doetinchem) vast te stellen als stimuleringsgebieden transformatie en 

doorontwikkeling.  

2. De gebieden Raadhuisstraat, Dr Huber Noodtstraat en -plaats, Plantsoenstraat, de zone tussen de 

Veentjes en de Hofstraat en de zone tussen de Terborgseweg en de C Missetstraat (Doetinchem) 

aan te wijzen als gebieden van invloed.  

3. Het centrum van Wehl vast te stellen als stimuleringsgebied transformatie en doorontwikkeling. 

 

2. Intrekken aantal beeldkwaliteitplannen 

Wij stellen u voor, de volgende beeldkwaliteitplannen in te trekken: 

a. voor de Burgemeester van Nispenstraat en voor de brandweerkazerne; 

b. voor bedrijventerrein Wijnbergen, voor Oosseld en voor de Norman Belvealstraat; 

c. voor het Pelgrimterrein; 

d. voor de Heelweg, voor de Mosterdweg en voor Wijnbergen Het Oosten. 

 

3. Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem 

Wij stellen u voor: 

1. Het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem als algemeen kader voor het naleven van 

privacywetging vast te stellen hetgeen onder andere betekent:  

- de gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat 

met de verwerking van persoonsgegevens; 

- een proceseigenaar voert de regie over de verwerking van persoonsgegevens waar hij 

verantwoordelijk voor is en hanteert hierbij een evenwichtige aanpak; 

- de gemeente faciliteert de rechten van burgers bijvoorbeeld het snel en adequaat afhandelen 

van vragen; 

- het bevorderen van een privacybewuste organisatiecultuur. 

2. Kennis te nemen van het privacybeleid voor het sociale domein, de werkinstructie ‘Omgaan met 

privacy’, de informatiefolder ‘Uw gegevens in het sociale domein’ en de model 

bewerkersovereenkomst. 

 

4. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Telder 

Wij stellen u voor, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van 

één jaar aan de heer C.J. Telder. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 
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5. Initiatiefvoorstel raadswerkgroep pilot regelarme bijstand 

Wij stellen u voor: 

1. Niet mee te doen met de landelijke pilot en daarmee geen gebruik te maken van de AMvB 

Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet.  

2. De volgende richtingen mee te geven voor verbeteringen in de uitvoering van de Participatiewet: 

a. Balans tussen handhaving/rechtmatigheid en ondersteuning/begeleiding tot stand brengen. 

b. De ruimte opzoeken die de Participatiewet biedt om maatwerk te leveren bij het 

ondersteunen van bijstandsgerechtigden bij het vinden van betaald werk. 

c. Ruimte zoeken in de re-integratieplicht; effectiever inzetten van de sollicitatieplicht. 

d. De belemmeringen die mensen ervaren bij het aannemen van tijdelijk werk verminderen door 

het wegnemen van onzekerheden rondom inkomen.  

e. Vrijwilligerswerk stimuleren wanneer dit een springplank is naar werk en/of een arbeidsritme. 

f. Onderlinge afspraken tot stand brengen tussen de aan de gemeente verbonden organisaties 

(Buurtplein, Zorgplein, Laborijn) met als doel delen dossierkennis. 

3. Het college te verzoeken een voorstel te doen voor het bundelen van lokale 

inkomensvoorzieningen inclusief het Meedoenarrangement. 

4. Samenwerking te stimuleren tussen organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning 

van bijstandsgerechtigden. 

5. Het college te verzoeken bij de voorjaarsnota met een eerste terugkoppeling aan de raad te 

komen wat betreft de geschetste richtingen in de punten 2, 3 en 4.  

6. Het college te verzoeken bij de begrotingsbehandeling 2018 met een plan van aanpak te komen 

voor beslispunten 2, 3 en 4. Onderdeel van het plan van aanpak is de manier waarop de 

voorgestelde acties worden geëvalueerd en de beoogde verbeteringen worden getoetst door 

college en raad. 

 

Raadswerkgroep pilot regelarme bijstand, 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

M.A. Kock       M.A. Schennink 

 

 

6. Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017 

Ik stel u voor, het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017 (RvO 2017) vast te stellen. 

 

De griffier, 

 

drs. B.P.M. Janssens 

 

 

7. Externe vertegenwoordiging in Regio Achterhoek 

Wij stellen u voor: onder voorbehoud van benoeming van de beoogde burgemeester: 

1. Burgemeester Boumans aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur (AB) van de Regio 

Achterhoek. 

2. Wethouder Drenth aan te wijzen als 1e plaatsvervangend lid van het AB. 

3. Wethouder Sluiter aan te wijzen als 2e plaatsvervangend lid van het AB.  

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,    De locoburgemeester, 

 

ing. N. van Waart   drs. P.C. Drenth 


