
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 10 april 2014 

 

 

 

Op donderdag 10 april 2014 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 24 april 2014. U bent van 

harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, Raadhuisstraat 2, 

Doetinchem.  

De twee parallelsessies beginnen om 19.30 uur.  

 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                        voorzitter: N. Verhoeven; griffier: M. Bolten 

 

1.  De Doetinchemse keuze – het vervolg, voortgangsrapportage 

Op 19 december 2013 heeft de raad het visiedocument ‘De Doetinchemse Keuze’ 

vastgesteld. Dat betreft de methodiek waarmee de transities in het sociaal domein vorm 

gaan krijgen. Het college werkt de visie uit in een beleidsplan. Dat legt het college in 

juni/juli voor aan de raad. Het voorliggende raadsvoorstel voorziet in de tussenstap 

tussen visie en concreet beleidplan. Het college zoomt dieper in op de Doetinchemse 

Keuze met het bijbehorende document De Doetinchemse Keuze – Het Vervolg. En dat 

roept een aantal keuzes op waarvoor het college voorstellen doet aan de raad. 

 

2.  Raadsmededeling Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet 

In de raadsmededeling beschrijft het college de laatste stand van zaken wat betreft de 

invoering van de Participatiewet. Het is een tussenstand over diverse aspecten: financiën 

en frictiekosten, personeel, dienstverlening die aan moet sluiten op wijkgericht werken en 

aanpassingen in de wet waarover de staatssecretaris de Tweede Kamer heeft 

geïnformeerd, juridische structuur en medezeggenschap. Het college is van plan in juni 

een implementatieplan aan de raad voor te leggen. 

 

3.  Stichting Gasthuisfonds wijziging statuten en begroting 2014 

Het college legt een statutenwijziging voor om het gemeentelijke toezicht op de stichting 

Gasthuisfonds te beëindigen. Dat toezicht heeft geen wettelijke basis meer. Het bestuur 

van het Gasthuisfonds is het eens met deze wijziging. College en bestuur van het fonds 

benadrukken dat zij de inhoudelijke banden voortzetten. Voor de laatste keer legt het 

bestuur van het Gasthuisfonds zijn begroting aan de gemeenteraad voor. Er zijn geen 

bijzonderheden aan de orde. 

 

1B, 19.30 uur, werkcafé                        voorzitter: R. Janssens, griffier: M. Schennink 

 

4.  Compensatie bouwclaim Wijnbergen Het Oosten 

Voor Wijnbergen Het Oosten is in de jaren 90 een ontwikkelcombinatie gevormd die de 

realisatieovereenkomst met de gemeente getekend heeft. Het gebied is niet tot 

ontwikkeling gekomen en gemeente en partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan om tot 

een regeling te komen. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een 

conceptovereenkomst. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het 

onderhandelingsresultaat en met de dekking van het verlies. De overeenkomst houdt o.a. 

in: vervallen van164 woningen in Wijnbergen Het Oosten, een begin maken met Iseldoks, 

fase 2, 20 woningen minder op Vijverberg-Zuid,  40 minder woningen op locatie Het 

Brewinc. Het gaat om afboeken van € 1,1 mln. Het college stelt voor dit te dekken vanuit 

de Spaarrisicoreserve overheadverlies van de afdeling Fysieke ontwikkeling en uit de 

Overall faseringsrisico Taskforce. 
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5.  Verordening elektronische kennisgeving 

De Wet elektronische bekendmaking, die per 1 januari 2014 ingaat, verplicht gemeenten 

hun bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften elektronisch te doen via 

www.officielebekendmakingen.nl . Pas daarna treedt het algemeen verbindende 

voorschrift in werking. Bekendmaking via de gemeentepagina volstaat niet meer. Het 

college stelt voor om de niet algemeen verbindende voorschriften ook via 

www.officielebekendmakingen.nl te laten plaatsvinden. Dat sluit aan op de steeds 

verdergaande digitalisering van de dienstverlening. Het blijft mogelijk om via de 

gemeentewinkel digitale kennisgevingen in te zien of een print te krijgen. 

 

6.  Statutenwijziging stichting IJsselgraaf vanwege invoering Raad van 

toezichtmodel 

Stichting IJsselgraaf wil het toezicht verbeteren en een Raad van toezichtmodel invoeren. 

De Wet Primair Onderwijs legt een scheiding op tussen besturen en toezicht houden. In 

de huidige situatie is die scheiding niet volledig doorgevoerd. 

Met het raadsvoorstel stelt het college voor een Raad van toezicht in te stellen. Daarbij 

hoort dan ook een wijziging van de statuten van de stichting IJsselgraaf, de 

Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf en het Reglement 

Gemeentelijk Toezicht op Openbaar Primair Onderwijs.  

Deze wijzigingen regelen de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht bij 

de stichting IJsselgraaf, in relatie tot het college van bestuur van de stichting en in relatie 

tot de Gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraden. 

 

 

Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 

 

In de beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. Dat 

doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden zich een compleet 

beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit 

genomen.  

 

Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen op 

de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399541/377145 of 

per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  

 

De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda van de 

raadsvergadering van 24 april 2014 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond sluit de 

gemeenteraad af met het nemen van besluiten over die onderwerpen.  

 

Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u vanaf 29 maart 2014 op 

http://besluitvorming.doetinchem.nl.  

 

U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 

aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u 

vinden op de site http://besluitvorming.doetinchem.nl en in de gemeentegids. 
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