
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 21 september 2022 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Nota van uitgangspunten de Kruisberg 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van Uitgangspunten “Voormalig PI De Kruisberg” vast te stellen. 
2. Een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening voor het 

grondgebied “Gebied voorbereidingsbesluit voormalig PI de Kruisberg” te nemen en in 
werking te laten treden met ingang van de dag na publicatie. 

3. Een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente een adviserende rol te geven in de 
commissie (van het Rijk) die de plannen van potentiële kopers beoordeelt. 

 
2. Bestemmingsplan 'Keppelseweg tussen 384 en 404 Langerak - 2022' 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Keppelseweg tussen 384 en 404 Langerak - 2022' ongewijzigd vast te 

stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
3. Beleidskader goedkope koopwoningen en toevoegen sociale huurwoningen 
Wij stellen u voor: 
1. De bovengrens van de categorie goedkope koopwoningen te wijzigen van € 185.000 naar 

€ 225.000 en de Woningbouwstrategie 2019 dienovereenkomstig aan te passen. 
2. Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, bij toekomstige 

woningbouwontwikkelingen op gronden in bezit van de gemeente, in principe toe te 
voegen aan de woningvoorraad van een toegelaten instelling (woningcorporatie).1 

 
4. Uitgangspunten woonvisie Doetinchem woonstad en woondorpen 2023-2036 
Wij stellen u voor: 
1. Het college opdracht te geven om een lokale woonvisie Doetinchem woonstad en 

woondorpen 2023-2036 op te stellen. 
2. Recente ontwikkelingen en uitgangspunten op rijks-, provinciaal en regionaal niveau in de 

lokale woonvisie als vertrekpunt te nemen. 
3. De volgende uitgangspunten voor de woonvisie te hanteren: 

a. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit zijn sleutelbegrippen bij de ontwikkelingen 
in de woningvoorraad. 

b. We gaan uit van de ambitie van groei naar 70.000 inwoners. 
c. Woningbouwuitbreidingen realiseren we door primair in te zetten op binnenstedelijke 

transformatie en inbreiding en waar nodig aan stads- en dorpsranden of op erven in het 
buitengebied.  

d. Bij woningbouwuitbreidingen sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande mobiliteits- 
en groenstructuren. 

  

 
1 De woningcorporatie wordt in de Woningwet aangeduid als toegelaten instelling. Dit is de 
reden dat hier toegelaten instelling wordt vermeld.  
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e. We streven naar een passend en betaalbaar aanbod voor alle doelgroepen. 
f. We versterken de diversiteit en draagkracht van wijken zoveel mogelijk. 
g. We verbeteren de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. 
h. We zetten in op aantrekkelijke woningen en woonmilieus. 
i. We streven naar meer flexibiliteit en gemengde functies in de bebouwde omgeving. 

4. Bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de omgevingsvisie. 
 
5. VNOG programmabegroting 2023-2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland.  

2. Geen zienswijze in te brengen op de Programmabegroting 2023-2026 en de 
begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

 
6. Verordening maatschappelijke ondersteuning en Verordening jeugdhulp 
Wij stellen u voor: 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022 vast te stellen. 
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2022 vast te stellen. 
 
7. Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 (onderdeel van meerjarenbegroting 2023-2026) 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening en de verantwoording 2020 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL). 
2. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren.  
3. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. 
 
8. Afvalstoffenverordening 2022 
Wij stellen u voor, de Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee 
een actueel en doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
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9. Rekenkamerrapport Van Wob naar Woo 
Wij stellen u voor: 
1. De aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en in te stemmen met de wijze waarop 

het college hieraan invulling wil geven. 
De aanbevelingen zijn: 
a. Maak het indienen van Wob- en Woo2-verzoeken via elektronische weg, bij voorkeur per 

e-mail, mogelijk. Het college meldt dat dit per 1 mei 2022 is geregeld. 
b. Plaats besluiten op Wob- en Woo-verzoeken en de verstrekte documenten op de website. 

Het college geeft aan de ontwikkelingen rondom een door de overheid ontwikkeld 
systeem (PLOOI) af te wachten, alvorens de besluiten op dit systeem of de eigen website te 
publiceren. 

c. Actualiseer de procesbeschrijving. Het college geeft aan dat er per oktober een 
geactualiseerde versie beschikbaar is. 

d. Betrek de gemeenteraad bij de uitvoering van de Wob (en de Woo). Het college geeft 
vanaf de begroting 2023 in begroting en jaarrekening aandacht aan de uitvoering van de 
Woo en is bereid met de raad te spreken over de door de raad gewenste informatie. 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
10. Procedure herbenoeming burgemeester 
Wij stellen u voor: 
1. De notitie Procedure herbenoeming burgemeester, en daarmee de herbenoemingsprocedure, 

vast te stellen. 
2. De raadscommissie Herbenoeming burgemeester in te stellen, deze te laten bestaan uit de 

fractievoorzitters van alle fracties in de gemeenteraad en de fractievoorzitter CDA (dhr. 
J. Berends) voorzitter en de fractievoorzitter PvdA (dhr. M.G.G. op de Weegh) aan te wijzen 
als voorzitter en vicevoorzitter van de vertrouwenscommissie. 

 
 
De raadscommissie Klankbordgesprekken burgemeester, 
De griffier,       De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens    J. Berends 
 
 

 
2 Wet open overheid 


