
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 4 december 2014 

 

 

Op donderdag 4 december 2014 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst.  

In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 18 december 2014.  

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, Raadhuis-

straat 2, Doetinchem.  

De eerste twee bijeenkomsten (parallelsessies) beginnen om 19.30 uur. Na een pauze om 

20.30 uur beginnen de tweede parallelsessies om 21.00 uur. Eindtijd is 22.30 uur. 

 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                   voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: M. Schennink 

Maatschappelijke zaken 

1.  Krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2015 

Het college heeft onlangs het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 vastgesteld. 

De raad is bevoegd krediet te geven en dekking aan te wijzen voor de kapitaalslasten van 

het jaarlijkse huisvestingsprogramma. Voor 2015 gaat het om een eerste inrichting van 

het onderwijsleerpakket en meubilair voor cluster 3-school Mariëndael. Daarnaast gaat 

het om het aanleggen van een parkeerplaats ten behoeve van de twee gebouwen van 

school Isselborgh.  

 

2.  Verordening huisvesting onderwijs 2015 

De huidige verordening dateert van november 2010. In mei van dit jaar is er een wet 

aangenomen die de overdracht regelt van aanpassing en onderhoud van scholen voor 

primair en voortgezet onderwijs. De huidige verantwoordelijkheid van de gemeenten 

voor groot onderhoud en buitenonderhoud gaat geheel over naar de schoolbesturen. 

Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor het onderhoud van gymnastieklokalen.  

De nieuwe wet gaat per 1 januari 2015 in. De financiële gevolgen van deze overdracht zijn 

verwerkt in de begroting 2015. 

 

3.  Uitvoeringsagenda Jeugd 2015 

De Uitvoeringsagenda Jeugd 2015 laat zien hoe het beleid rondom de ontwikkeling van en 

de zorg voor jongeren in Doetinchem wordt vormgegeven. De beleidskeuzes uit het 

beleidsplan Met elkaar, voor elkaar zijn erin vertaald. De Uitvoeringsagenda bundelt de 

nieuwe taken vanuit de Jeugdwet en de zaken uit de voormalige Jeugdagenda. Zij is 

opgesteld samen met de partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Beschreven 

staat onder andere de toegang tot een individuele voorziening jeugdhulp en de regels 

voor een pgb (persoonsgebonden budget).  

  

  

1B, 19.30 uur, werkcafé                                 voorzitter: B. Vonk; griffier: R. Janssens 

Ruimtelijke zaken 

4.  Reparatie beheersverordeningen 

In 2012 en 2013 heeft de raad voor gebieden waar geringe ruimtelijke ontwikkelingen 

zijn, voor het eerst beheersverordeningen vastgesteld. Hiervoor is gekozen vanwege 

efficiency en kortere procedures. Het college heeft een inventarisatie gemaakt van 

verbeterpunten zoals betere regels voor bijbehorende bouwwerken en het opnemen van 

regels voor volkstuincomplexen. De inhoud van de nieuwe beheersverordeningen is 

vrijwel gelijk aan de eerdere. Het college stelt voor om de gerepareerde 

beheersverordeningen vast te stellen. 

 

5.  Voorbereidingskrediet Slingeland Ziekenhuis 

De gemeente faciliteert de nieuwbouw vanwege het grote maatschappelijke belang dat 

het ziekenhuis heeft voor de gemeente. In maart 2014 heeft de raad een krediet 
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vrijgegeven voor de aankoop en doorlevering van gronden aan Slingeland Ziekenhuis voor 

de realisatie van een nieuw ziekenhuis. Dit krediet was voor de aankoop van gronden, 

niet voor voorbereidende werkzaamheden door de gemeente. Het college heeft 

afspraken gemaakt met het ziekenhuis over de faciliterende rol van de gemeente. 

Afgesproken is onder meer dat de kosten voor inzet van gemeentepersoneel in 2014 en 

2015 door het ziekenhuis worden terugbetaald aan de gemeente. Het gaat om €180.000.  

 

6.  Reactie stuurgroep en college op brief rekenkamercommissie over 

samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek 

Dit onderwerp staat opnieuw op de agenda nu de reactie van de stuurgroep op de brief 

van de rekenkamer is ontvangen. Het college kan zich volledig in de reactie van de 

stuurgroep vinden. De stuurgroep geeft in haar reactie aan dat zij, na de verkiezingen, 

met hernieuwde inzet aan de slag is gegaan met realiseren van de doelen van de 

bedrijventerreinen. Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de 

gemeenteraden wordt er een programmamanager aangesteld. De stuurgroep bekijkt de 

samenwerkingsovereenkomst opnieuw wat betreft rollen en verantwoordelijkheden van 

de diverse partijen. De verkoop van kavels wil zij stimuleren door acquisitie en marketing 

te integreren tot één sellingpoint. De brief geeft ook een planning wanneer de raden 

voorstellen en besprekingen kunnen verwachten over deze onderwerpen. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

  

  

2A, 21.00 uur, raadzaal                       voorzitter: P. Gerritsen; griffier: M. Schennink 

Financiële zaken 

7.  Belastingverordeningen 2015 

De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in drie typen: (a) algemene 

belastingen, zoals hondenbelasting en onroerendzaakbelasting, (b) bestemmingsheffingen, 

zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing en (c) retributies, zoals brandweerrechten en 

leges. Per belasting moet de raad een verordening vaststellen. Het raadsvoorstel regelt 

dit. In het voorstel staat per belastingverordening een korte toelichting en de 

belangrijkste financiële en juridische wijzigingen. 

 

8.  Technische wijziging begroting 2014 

Het is nodig dat de raad een technische wijziging op de begroting 2014 vaststelt. Het gaat 

om ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan waardoor budgetten 

wijzigen. Het gaat per saldo om budgettaire neutrale ontwikkelingen. De gemeente moet 

uitgaven doen, maar om onrechtmatig handelen te voorkomen, moeten dan ook 

budgetten worden aangepast. Daarnaast is het nodig de financiële gevolgen van de 

circulaires over de algemene uitkering te verwerken. De gemeente heeft geen invloed op 

deze gevolgen, maar moet ze wel in de begroting verwerken. 

 

9.  Aanbesteding accountantsdiensten 

Het contract met Deloitte (de huidige huisaccountant) loopt tot en met 2014. Hij doet 

nog wel jaarrekeningcontrole 2014; vanaf 2015 moet Doetinchem een nieuwe 

huisaccountant hebben. Het college stelt voor een raadswerkgroep in te stellen voor het 

programma van eisen voor de aanbesteding en het gehele selectieproces. Het college stelt  

ook een contractperiode van minimaal 4 jaar voor met de mogelijkheid om te verlengen 

tot 6 jaar. Dit omdat het enkele jaren duurt voordat accountant en gemeente goed op 

elkaar ingespeeld zijn. In juni 2015 moet de raad de nieuwe accountant benoemen. 
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2B, 21.00 uur, werkcafé                      voorzitter: A. van de Haar: griffier R. Janssens 

Bestuurlijke zaken 

10.  Afsluiten elektronische weg voor indienen Wob-verzoeken 

De laatste jaren neemt het aantal Wob-verzoeken (Wet op de openbaarheid van bestuur) 

behoorlijk toe. Het college heeft sterk de indruk dat het in een groot deel van de gevallen 

om oneigenlijke verzoeken gaat om een dwangsom te kunnen innen bij niet-tijdige 

afhandeling. Deze verzoeken leggen een groot beslag op ambtelijke capaciteit en kosten 

dus veel geld. Tot en met 2012 kwamen er jaarlijks ongeveer 10-12 verzoeken binnen. 

Op dit moment zijn het er rond de 50. Het college stelt voor een drempel op te werpen 

tegen de veelheid aan Wob-verzoeken door de elektronische weg af te sluiten. Dan 

worden langs die weg ingediende verzoeken niet meer in behandeling genomen en hoeft 

de gemeente voor die verzoeken geen dwangsommen te betalen. 

 

11.  Procesvoorstel coffeeshopbeleid 

In het coalitieakkoord Agenda voor de toekomst staat o.a. dat voor het coffeeshopbeleid 

het initiatief bij de raad ligt. Op de raadsconferentie van 2 oktober 2014 was dit een van 

de onderwerpen. De bespreking heeft geleid tot een eerste invulling van het proces om 

te komen tot een nieuw coffeeshopbeleid. Deze eerste invulling ligt nu voor aan de 

beeldvormende raad. Het doel is dat fracties uitspreken of zij correcties en/of 

aanvullingen hebben op de verschillend onderdelen van het proces. De vervolgstap is dat 

de griffie een procesvoorstel opstelt en dit voorlegt aan de raad in de raadsvergadering 

van 18 december. 

 

12.  Achtervangkrediet aankoop Iseldoks woningen voor Sité Woondiensten 

In september 2013 is de raad akkoord gegaan met de hernieuwde samenwerkings-

overeenkomst tussen de gemeente en KWP. Dit betrof de realisering van Iseldoks fase 1. 

In artikel 10.4 van deze overeenkomst staat dat de gemeente aan KWP garandeert dat 

Sité Woondiensten het onderdeel Sité (32 woningen) afneemt. Dit houdt in dat als Sité 

en KWP het niet eens kunnen worden over de afname van de woningen, de gemeente 

deze van KWP afneemt en doorlevert aan Sité (de zgn. achtervangconstructie). 

Eind oktober waren KWP en Sité er nog niet uit, toen heeft het college besloten tot de 

achtervang over te gaan. Het college vraagt de raad hiervoor het krediet vrij te maken. 

 

 

 

 

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.  

 

mailto:griffie@doetinchem.nl
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De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda van de 

raadsvergadering van 18 december 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 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. 

 

http://besluitvorming.doetinchem.nl/
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