
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
Hamerstukken 
 

1. Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 
Wij stellen u voor: 
1. Onze inwoners met een beperking en/of chronische ziekte te betrekken bij de uitvoering van 

de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid door meedenk-, meelees-, meedoengroepen. 
2. In te zetten op bewustwording en gedragsverandering in onze organisatie, bij onze 

inwoners, en in onze samenleving door: 
a. het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, 
b. het aansluiten bij landelijke campagnes, 
c. het ontwikkelen en uitreiken van de Doetinchemse Toegankelijkheidsprijs. 

3. Met gerichte maatregelen en acties meer structureel in te zetten op begrijpelijke en daarmee 
duidelijke informatie en communicatie (zowel op papier als digitaal). 

4. Bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen en bij (her)ontwerp in de openbare ruime 
zoveel mogelijk rekening te houden met onze inwoners met een beperking. 

5. Met afdeling Handhaving van Buha BV in overleg te gaan over het consequent handhaven 
van de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de binnenstad. 

6. Als alternatief voor het openbaar toilet in de binnenstad, samen met winkeliers en 
horecaondernemers, in het kader van gastvrij Doetinchem meer bekendheid te geven aan de 
stickeractie. 

7. De dienstverlening van onze eigen organisatie te optimaliseren door meer structureel 
gerichte (bij)scholing, cursussen en trainingen. 

8. Om een aanvullend bedrag van € 20.000,00 via de voorjaarsnota 2017 incidenteel beschikbaar 
te stellen om in 2018 nadrukkelijker in te zetten op bewustwording en gedragsverandering. 

9. U om de twee jaar te laten informeren over de stand van zaken en voortgang van de 
implementatie van de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. 

 

2. Resultaat bestuursopdracht Zorg-, Buurtplein en maatschappelijke ontwikkeling 
Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om een deel van de activiteiten 
van de afdeling Zorgplein (de ‘A-activiteiten’) vanaf 1 januari 2018 te beleggen bij Buurtplein 
BV. 

2. Hiertoe ook in te stemmen met de continuering van de OGON-relatie met de Buurtplein BV 
en de juridische entiteit van Buurtplein als overheids BV als zodanig ook te continueren. 

3. Kennis te nemen van de voorgenomen besluiten van het college om een deel van de 
activiteiten van de afdelingen Zorgplein en maatschappelijke ontwikkeling te beleggen bij 
organisatie-onderdelen van de gemeente Doetinchem. 

 

3. Kadernota 2018-2021 GR Laborijn 
Wij stellen u voor, geen zienswijze te geven op de kadernota 2018-2021 van de GR 
uitvoeringsorganisatie Laborijn. 
 

4. Jaarrekening 2016, kadernota 2018 – 2021 en begroting 2018 VNOG 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2018 - 2021 VNOG. 
3. De VNOG als zienswijze mee te geven dat mogelijke financiële consequenties van het 

verbetervoorstel, voortvloeiend uit de ‘rapportage optimalisering opkomsttijden brandweer 
Doetinchem’, ontbreken in de begroting 2018. 

4. De VNOG te verzoeken het verbetervoorstel aan ons voor te leggen overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief.  
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5. Programmabegroting Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2018 
Wij stellen u voor, in de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2018 van het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers geen wensen en bedenkingen te formuleren.  
 

6. Parkeervisie 2017-2020 
Wij stellen u voor: 

1. Het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Doetinchem als verwoord in de Parkeervisie 
2017-2020 vast te stellen uitgaande van de volgende visiepunten: 
1.1 Doetinchem streeft naar een toekomstbestendig parkeerproduct  
1.2 Doetinchem stimuleert een vitale economie 
1.3 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
1.4 Doetinchem zet behoudend in op elektrische voertuigen 
1.5 Doetinchem gaat voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
1.6 Doetinchem denkt mee over beperken van overlast van geparkeerde vrachtwagens. 

2. Te kiezen voor de huidige reguleringsvariant met vier tariefzones. 

3. De Nota Parkeernormen vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de notitie waarin de businesscases parkeren zijn beschreven. 
 

7. Aanvraag krediet aankoop GEM-woningen Iseldoks 
Wij stellen u voor: 
1. Een krediet van maximaal € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de nog 

niet verkochte GEM-woningen project Iseldoks 1 (61ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
2. Het krediet te dekken uit de verkoopopbrengst van deze woningen.  
 

8. Afkoop recht van erfpacht woningen Sité Wehl 
Wij stellen u voor, te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij: 
1. de afkoop van het recht van erfpacht en recht van opstal voor 223 woningen in Wehl, 

conform bijgaande adressenlijst, door Sité Woondiensten voor een bedrag van € 398.000,-. 
2. De opbrengst te boeken op de algemene dienst (62ste wijziging gemeentebegroting 2017). 
 

9. Verdubbeling Europaweg 
Wij stellen u voor: 
1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als 

belangrijkste opgaven te beschouwen en hiermee de verdubbeling tussen de A18 en de 
Sicco Mansholtweg te realiseren. 

2. De rotonde Auroraweg - Vancouverstraat om te vormen naar een Ei-rotonde. 
3. De fietsovergang bij de rotonde Auroraweg -Vancouverstraat te verwijderen. 
4. De rotonde Sicco Mansholtweg - De Wals om te vormen naar een Ei-rotonde. 
5. Het wegvak Europaweg ter hoogte van het tankstation Europaweg te verbreden. 
6. Het kruispunt Bedrijvenweg - Kilderseweg aan te passen. 
7. De bestaande fietstunnel Europaweg extra te verlichten en aantrekkelijker te maken. 
8. Een krediet beschikbaar te stellen van € 5 mln. onder voorbehoud van cofinanciering van 

€ 2,5 mln. van de provincie Gelderland voor de doorstroming Europaweg. 
9. De gemeentelijke bijdrage van € 2,5 mln. te dekken uit het vereveningskrediet mobiliteit en 

de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
10. Hiertoe de 64ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
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10. Zonnepark Europaweg 
Wij stellen u voor: 
1. Planologisch ruimte te creëren voor de ontwikkeling van een in totaal ca.12 hectare groot 

zonnepark in de hoek Kilderseweg, Sicco Mansholtweg, Europaweg. 

2. Het college de opdracht te geven om de werkzaamheden ten behoeve van beslispunt 1 uit te 
voeren.  

 

11. Aanpassingen Algemene plaatselijke verordening op basis van de evaluatie 
horecaconvenant 

Wij stellen u voor: 
1. Artikel 2:29 ‘sluitingstijd’ van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 

2016 (Apv) aan te passen met daarin: 
a. de verruiming van de sluitingstijden van vrijdagavond op zaterdagnacht, zaterdagavond 

op zondagnacht en voor diverse feestdagen; 
b. de terrastijden tot 02.00 uur; 
c. de toelating van nieuwe bezoekers tot 02.00 uur;  
d. de toelating van nieuwe bezoekers voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars niet te 

laten gelden; 
e. sluitingstijd voor loketverkoop; 
f. de bevoegdheid aan de burgemeester te besluiten een portierplicht op te leggen; 
g. de bevoegdheid aan de burgemeester ontheffing te verlenen van de tijden in bijzondere 

gevallen; 
h. uitzonderingsbepaling. 

2. Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’ van de Apv aan te passen door: 
a. in het eerste lid, 24 uur te vervangen door 48 uur; 
b. in het tweede lid, ‘strafbare feiten of’ in te voegen. 

 

12. Actualisatie financiële verordeningen 
Wij stellen u voor: 
1. De volgende verordeningen vast te stellen: 

a. Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017 en daarmee: 
i. algemene kaders te stellen voor het financieel beleid en beheer van onze gemeente; 
ii. gemeentelijke regels die in specifieke regelingen en besluiten stonden, onder te 

brengen in één verordening; 
iii. te voldoen aan vernieuwde financiële wetgeving; 
iv. specifiek te regelen dat het college de raad informeert over het effect op de 

schuldpositie van de gemeente in voorstellen voor investeringen groter dan 
€ 1.000.000 (artikel 6.4); 

v. spelregels vast te leggen voor: 
1. Het berekenen van de kostprijs (artikel 12); 
2. Het bepalen en toerekenen van rente (artikel 13); 
3. Het berekenen van prijzen van economische activiteiten (artikel 14). 

b. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Doetinchem 
2017 en daarmee te bepalen dat het college periodiek onderzoek verricht naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. 

2. De volgende nota’s en regelingen in te trekken: 
a. Notitie reserves en voorzieningen (vastgesteld bij Voorjaarsnota 2002); 
b. Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 2008; 
c. Spelregels voor grondexploitaties d.d. 21 december 2006; 
d. Treasurystatuut gemeente Doetinchem 2010. 

3. Kennis te nemen van het Treasurystatuut 2017. 
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13. Reserves en voorzieningen 
Wij stellen u voor: 
A. Per 1 januari 2017: 

1. De volgende vier categorieën van reserves te onderscheiden: 
a. Algemene reserve: 

Hiertoe de volgende reserves op te heffen en hun saldo toevoegen aan de Algemene 
reserve: 
i. Reserve grondexploitatie; 
ii. Reserve sociaal domein. 

b. Reserves voor onderhoud: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
onderhoud: 
i. Reserve speelvoorzieningen 
ii. Reserve vastgoedfonds 

c. Reserves voor dekking van (kapitaal)lasten: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
dekking van (kapitaal)lasten: 
i. Reserve bovenwijkse voorzieningen 
ii. Reserve onderwijshuisvesting 

d. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de nieuw te vormen 
iii. Reserve dekking kapitaallasten: 

I. Reserve dekking investeringslasten grote projecten 
II. Reserve verbouw Havenstraat 78-80 en herinrichting gemeentewerf 
III. Reserve afschrijving brandweerkazerne 
IV. Reserve huisvesting inrichting kantoren 
V. Reserve afschrijving herinrichting wegen 
VI. Reserve nieuwbouw Het Timpaan 

VII. Reserve dekking kapitaallasten nieuwbouw school De Haven 
VIII. Reserve kunstwerk 

IX. Reserve bonusuitkering aandelen BNG 
X. Reserve deelneming Kondor Wessels 
XI. Reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting 

XII. Reserve aandelen Vitens 
e. Overige bestemmingsreserves: 

De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Overige 
bestemmingsreserves: 
i. Reserve maatschappelijke opvang regionaal 
ii. Reserve volkshuisvesting 
iii. Reserve vervangingsinvesteringen Amphion 
iv. Reserve spaarrisico woningbouwstrategie 

2. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de Algemene reserve: 
a. Reserve kleine investeringen facilitaire dienst en huisvesting (saldo € 0); 
b. Reserve meerjarenplanning onderwijsgebouwen MOP (saldo € 66.000); 
c. Reserve burgerzaken (saldo € 319.000); 
d. Reserve omzettaakstelling (saldo € 0). 
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3. Wat betreft rentetoevoeging: 
a. Aan de algemene reserves rente toe te voegen conform het renteomslagpercentage 
b. Aan reserves voor onderhoud rente toe te voegen conform de prijsontwikkeling bbp. 

Bij het opstellen van de begroting hanteren we het percentage zoals opgenomen in de 
Septembercirculaire gemeentefonds van het jaar T-2. 

c. Aan reserves voor dekking van (kapitaal)lasten rente toe te voegen conform het 
renteomslagpercentage. 

d. Aan overige bestemmingsreserves geen rente toe te voegen. 
4. Hiertoe de 66ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 

B. Kennis te nemen van de stand van onze voorzieningen per 31-12-2016. 
C. In de Financiële verordening 2017 algemene regels ten aanzien van reserves en voorzieningen 

vast te leggen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

14. Benoemen ‘grote’ onderwerpen 
Ik stel u voor: 
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. 

 

15. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester 
Ik stel u voor, de heer mr. M. Boumans MBA MPM ontheffing te verlenen van het vereiste  
van ingezetenschap voor de duur van 18 mei 2017 tot 1 augustus 2017, doch uiterlijk tot 
18 mei 2018. 
 
 
De raadsgriffier, 
 
drs. B.P.M. Janssens 
 


