
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 14 december 2022 
 
 
Hamerstukken  
 
 
1. Economische uitgangpunten fysieke leefomgeving 
Wij stellen u voor: 
1. Het college opdracht te geven om een Economisch toetsingskader voor de fysieke 

leefomgeving op te stellen. 
2. De volgende uitgangpunten voor het toetsingskader en het onderzoek naar werklocaties te 

hanteren: 
a. We kiezen voor maatwerk en een gebiedsgerichte benadering, zoals bedoeld in de 

omgevingswet.  
b. We gaan uit van de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners met bijbehorende 

prognoses voor de arbeidsmarkt. 
c. We behouden en versterken de regionale centrumfunctie van Doetinchem.  
d. We behouden, versterken en binden bedrijvigheid die past bij Doetinchem en de 

Achterhoek.   
e. We zetten in op het realiseren van een toekomstbestendige binnenstad, waarbij de 

economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en in de binnenstad elkaar verder 
versterken. 

f. Bij nieuwe werklocaties sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande mobiliteits- en 
groenstructuren en hebben we aandacht voor verschillende beleidsterreinen. 

g. We sturen op kwaliteit met een duurzaam en innovatief karakter.  
3. Bovenstaande uitganspunten op te nemen in de Omgevingsvisie.  
 
2. Beheersverordening ‘Bestendiging besluit Tankstation Oostelijke Randweg – 2022’ 
Wij stellen u voor: 
1. De beheersverordening ‘Bestendiging besluit Tankstation Oostelijke Randweg – 2022’ vast te 

stellen 
2. Te bepalen dat de beheersverordening ‘Bestendiging besluit Tankstation Oostelijke 

Randweg – 2022’ een dag na publicatie in werking treedt. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
3. Toetreding leden Achterhoek Board tot bestuur stichting SmartHub 
Wij stellen u voor, in te stemmen met het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur om leden 
van de Achterhoek Board toe te laten treden tot het bestuur van de stichting SmartHub en 
daarbij geen schriftelijke zienswijze naar voren te brengen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
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 Doetinchem, 18 november 2022 
 
 
4. Naar een meer dynamische beeldvorming 
Wij stellen u voor: 
De notitie ‘Naar een meer dynamische beeldvorming’ vast te stellen, en daarmee de griffier te 
verzoeken: 
- de Verordening raadscommissie beeldvormende raad en het Reglement van Orde voor de 

raadsvergaderingen aan te passen op hetgeen in de notitie Naar een meer dynamische 
beeldvorming staat en deze ter vaststelling in januari 2023 voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

- in het eerste kwartaal 2023 een debattraining (van technische vragen via politieke vragen 
naar politiek debat) te organiseren; 

- in het eerste kwartaal 2023 een training voor de voorzitters van de beeldvormende raad te 
organiseren; 

- een instructie voor raadsleden en -opvolgers, collegeleden, voorzitters beeldvormende raad 
en insprekers beeldvormende raad op te stellen zodat per 1 april 2023 gewerkt kan worden 
conform het gestelde in de notitie; 

- per 1 januari 2023 het presidium te adviseren over het organiseren van informatieve 
raadsbijeenkomsten ter voorbereiding op beeldvormende behandeling van raadsvoorstellen. 

 
 
De werkgoep Naar een meer dynamische beeldvorming, 
De griffier, 
 
drs. B.P.M. Janssens 
 
5. Belastingverordeningen 2023 
Wij stellen u voor:, de volgende 11 belastingverordeningen, de wegsleepverordening en de 
regeling eenmalige belastingverlaging voor 2023 vast te stellen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023  
2. Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting 2022 
3. Legesverordening 2023 
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2023 
5. Verordening marktgeld 2023 
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 
7. Verordening parkeerbelastingen 2023 
8. Verordening precariobelasting 2023 
9. Verordening reclamebelasting 2023 
10. Verordening rioolheffing 2023 
11. Verordening toeristenbelasting 2023 
12. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2023 
13. Regeling eenmalige belastingverlaging Doetinchem 2023   
 
6. Verlenging overeenkomst accountant Baker Tilly met één jaar tot 15 juli 2024 
Wij stellen u voor: 
1. De overeenkomst met de accountant Baker Tilly met één jaar te verlengen tot 15 juli 2024. 
2. De accountant hierover schriftelijk te informeren. 
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 Doetinchem, 18 november 2022 
 
 
7. Eindwijziging 2022 gemeente Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
1. De eindwijziging 2022 vast te stellen en hiermee de 27e wijziging van de gemeentebegroting 

2022 vast te stellen.  
2. Daarmee ook de volgende besluiten te nemen: 

a. De budgetoverheveling te integreren in het bestuurlijk proces van de eindwijziging.  
b. Een bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten in te stellen, volgens bijlage 2 en het 

college te mandateren om uitgaven uit deze reserve te doen indien de aanwending past 
binnen het doel waarvoor het budget beschikbaar gesteld is.  

c. € 2.336.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten en dit 
bedrag in 2023 te onttrekken aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de 
oorspronkelijk door de raad besloten activiteiten. 

3. Kennis te nemen van de informatie over de coronaregelingen. 
4. De op 16 juli 2022 ingestelde bestemmingsreserve coronacrisis (raadsbesluit: 2020-53) om te 

vormen naar een bestemmingsreserve crisisherstelfonds. 
5. De eindwijziging in de toekomst jaarlijks op dezelfde wijze aan uw raad aan te bieden. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsbesluiten/Raadsbesluit-16-juli-2020-Eerste-bestuurlijke-monitor-2020-2020-53.pdf

