
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.14 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Benoemen ‘grote’ onderwerpen 
 
 
Te besluiten om: 
1. De volgende onderwerpen als ‘grote’ onderwerpen in de dynamische jaarplanning te 

benoemen: 
- verbreding en fietstunnel Europaweg; 
- sportvisie 2017-2021 en businesscase sportbedrijf; 
- sociaal domein algemeen, en daarvan afgeleid de beleidskaders OGGZ (regionale 

afspraken), armoedebestrijding en huishoudelijke hulp en HHT; 
- bestemmingsplan nieuwbouw ziekenhuis Slingeland; 
- doorontwikkeling GR Regio Achterhoek; 
- duurzame energieopwekking; 
- omgevingswet. 

2. De lijst met ‘grote’ onderwerpen periodiek te laten actualiseren door het presidium. 
3. Het college te verzoeken de raad (a) een procesvoorstel voor te leggen bij de start en (b) via 

raadsmededelingen te informeren over de voortgang van (de verschillende onderdelen van) 
een ‘groot’ onderwerp. 

 
 
Context 
Uw raad heeft op 16 december 2016 besloten om in de dynamische jaarplanning een 
onderscheid te maken in ‘grote’ en ‘overige’ politiek-bestuurlijk relevante onderwerpen en om 
kaderstelling bij de ‘grote’ onderwerpen te laten starten met een door de gemeenteraad 
vastgesteld procesvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld (a) om een aantal 
onderwerpen te benoemen tot ‘grote’ onderwerpen en (b) om het college te vragen daarover 
procesafspraken met de raad te maken. 
 
Beoogd effect 
- De raad op een goede manier betrekken bij kaderstelling bij grote onderwerpen. 
- Prioriteiten aanbrengen in de agenda van de raad. 

 
Argumenten 
1.1. ‘Grote’ onderwerpen zijn onderwerpen met een grote impact. 
Conform het raadsvoorstel van 16 december zijn ‘grote’ (politiek-bestuurlijk relevante) 
onderwerpen onderwerpen met een grote impact door reuring in de samenleving, grote sociale 
en/of economische gevolgen, veel politieke discussie, forse financiële gevolgen, enzovoort. 
1.2. Brainstorm met fractievoorzitters heeft geleid tot lijst ‘grote’ onderwerpen. 
Op basis van de omschrijving van wat een ‘groot’ onderwerp is, hebben de fractievoorzitters 
gebrainstormd over de vraag welke onderwerpen uit de dynamische jaarplanning 2017 gezien 
kunnen worden als ‘grote’ onderwerpen en of er mogelijk ‘grote’ onderwerpen te benoemen 
zijn die nog niet op de dynamische jaarplanning staan. Van deze brainstorm is de lijst van ‘grote’ 
onderwerpen afgeleid. 
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2.1. De lijst met ‘grote’ onderwerpen is een dynamische lijst. 
Met het vaststellen dat de genoemde onderwerpen ‘grote’ onderwerpen zijn, stelt uw raad een 
lijst vast die dynamisch is. Door omstandigheden kan de impact van een ‘gewoon’ bestuurlijk 
relevant onderwerp wijzigen, zodat dat een ‘groot’ onderwerp wordt. En op enig moment 
kunnen op de dynamische jaarplanning nieuwe onderwerpen met een grote impact komen te 
staan. Dit betekent dat de huidig voorgestelde lijst ‘grote’ onderwerpen aan geen statische lijst 
is en onderhevig kan zijn aan verandering. 
 
2.2. Het presidium actualiseert de lijst met ‘grote’ onderwerpen. 
De werkwijze is dat de behandeling van de dynamische jaarplanning in het presidium de 
mogelijkheid geeft aan het college als de presidiumleden om voor te stellen een nieuw of reeds 
opgenomen onderwerp te betitelen als ‘groot’ onderwerp. Met de vaststelling van de 
dynamische jaarplanning neemt het presidium dan ook een besluit over de in de dynamische 
jaarplanning opgenomen lijst van ‘grote’ onderwerpen en actualiseert het daarmee deze lijst. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiën 
N.v.t. 
 
Vervolg 
Indien de raad dit raadsvoorstel vaststelt, dan verzoekt hij het college om bij de grote 
onderwerpen de raad vroegtijdig te betrekken en om de raad tussentijds te informeren over de 
voortgang. Het is aan het college om dat te doen. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 
 
 
De raadsgriffier, 
 
drs. B.P.M. Janssens 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van de griffier over Grote politiek-bestuurlijk relevante onderwerpen; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t: 
 
1. De volgende onderwerpen als ‘grote’ onderwerpen in de dynamische jaarplanning te 

benoemen: 
- verbreding en fietstunnel Europaweg; 
- sportvisie 2017-2021 en businesscase sportbedrijf; 
- sociaal domein algemeen, en daarvan afgeleid de beleidskaders OGGZ (regionale 

afspraken), armoedebestrijding en huishoudelijke hulp en HHT; 
- bestemmingsplan nieuwbouw ziekenhuis Slingeland; 
- doorontwikkeling GR Regio Achterhoek; 
- duurzame energieopwekking; 
- omgevingswet. 

2. De lijst met ‘grote’ onderwerpen periodiek te laten actualiseren door het presidium. 
3. Het college te verzoeken de raad (a) een procesvoorstel voor te leggen bij de start en (b) via 

raadsmededelingen te informeren over de voortgang van (de verschillende onderdelen van) 
een ‘groot’ onderwerp. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 


