Gewijzigde agenda voor de beeldvormende raad van 10 september 2015

Op donderdag 10 september 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst.
In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 24 september 2015.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.
De parallelle sessies beginnen om 19.30 uur. Eindtijd is omstreeks 21.00 uur.
1A, 19.30 uur, raadzaal

voorzitter: P. Gerritsen, griffier: M. Bolten

1.

Zondagopenstelling supermarkten
In februari 2015 is de raadswerkgroep Zondagsopenstelling supermarkten ingesteld.
Haar opdracht: horen diverse belanghebbenden groeperingen (ondernemers
supermarkten, medewerkers en consumenten (inwoners) en komen tot een breed
gedragen raadsvoorstel.
Er zijn bijeenkomsten geweest met medewerkers en ondernemers. Inwoners zijn
gehoord via het inwonerspanel. Op basis van alle verkregen informatie heeft de
raadwerkgroep een initiatiefvoorstel geschreven met een zo breed mogelijk draagvlak.

2.

Reclameheffing bedrijventerrein Akkermansweide
Stichting Parkmanagement bedrijventerrein Akkermansweide heeft de gemeente verzocht
om reclamebelasting voor het Gaanderense gedeelte in te voeren. Zij wil daarmee de
kwaliteit van het onlangs gerevitaliseerde bedrijventerrein waarborgen en bevorderen.
De gemeente Oude IJsselstreek wil dit ook invoeren zodra zij het Terborgse deel heeft
opgeknapt. Er is voldoende draagkracht onder de ondernemers van het Gaanderense
deel van Akkermansweide voor het invoeren van reclamebelasting.
De raad moet daarvoor de Verordening op de heffing en de invordering van
reclamebelasting op Akkermansweide 2015 vaststellen.

3.

Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek
De acht gemeenten van de Achterhoek werken samen op het beleidsthema Duurzame
economie, o.a. voor vitale stads- en dorpcentra en de bestrijding van leegstand.
Het huidig winkelaanbod in de hoofdkernen, de verzorgingsfunctie en de kansen voor de
toekomst is in beeld gebracht. Het is een belangrijk basis voor het afsprakenkader.
Doel is: behoud van vitale kernen. Strategie: compacte centrumgebieden en
terughoudend zijn wat betreft andere locaties. Op vier terreinen maken de gemeenten
afspraken: gewenste winkelstructuur, nieuwe ontwikkelingen, transformatie en
leegstandbestrijding, regionale toetsing en handhaving.

1B, 19.30 uur, werkcafé
4.

voorzitter: B. Vonk, griffier: M. Schennink

Profiel functie gemeentelijke ombudsman
In juni heeft de raad besloten een lokale ombudsman in te stellen. Dit voorstel is de
eerste vervolgstap op dat besluit: het vaststellen van het profiel voor de functie lokale
ombudsman. Een ombudsman moet onafhankelijk zijn en makkelijk te benaderen.
Hij behandelt verzoekschriften en probeert in onderling overleg met partijen tot
oplossingen te komen. In het profiel staan de competenties beschreven. Hij heeft ook
een signalerende functie naar de gemeente toe.
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5.

Archiefbeheer gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf
Uit het toezicht door de provincie blijkt dat het archiefbeheer van de gemeenschappelijke
regeling IJsselgraaf niet voldoende geregeld is. In de praktijk is het archiefbeheer
ondergebracht bij de gemeente Bronckhorst. In het raadsvoorstel staat het artikel
geformuleerd waarmee in de gemeenschappelijke regeling wordt geformaliseerd dat
het archiefbeheer bij de gemeente Bronckhorst wordt belegd.

6.

Bestemmingsplan Iseldoks 2, 2011
De raad heeft in 2013 het stedenbouwkundig plan voor Iseldoks 2 vastgesteld. Dit plan
was leidend bij het opstellen van bestemmingsplan Iseldoks 2. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn vier reacties ontvangen. Die zijn in de Nota van
zienswijzen samengevat en hebben geleid tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Bij dit
bestemmingsplan hoort een exploitatieplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het
exploitatieplan. Het college stelt voor zowel het gewijzigde bestemmingsplan als het
exploitatieplan vast te stellen.

7.

Raadsmededeling uitvoering motie Ruim op die regels
In november 2014 heeft de raad de motie ‘Ruim op die regels’ aangenomen. In deze
mededeling staan de uitkomsten van de quickscan naar mogelijkheden van deregulering
van Doetinchemse regelingen. Per regeling is gekeken naar de mogelijkheden die
inwoners, instellingen en bedrijven meer ruimte geven voor eigen initiatief en die de
administratieve lastendruk, ook voor de gemeente, doet afnemen.
Het college wil met de raad in overleg over deregulering. Steunt de raad de voorstellen
voor deregulering, zit het college op het goede spoor wat betreft uitvoering van de
motie?
Pauze 21.00 tot 21.15 uur

Aansluitend een informatieve raadsbijeenkomst
21.15 tot 22.45 uur, raadzaal
Reactie college op verslag 20 mei 2015 bijeenkomst over de zorg
Wethouder Telder geeft een toelichting.
Leidinggevenden van Buurtplein en Zorgplein zijn aanwezig en geven informatie over de
uitvoering van de zorg.
Kwartaalrapportage sociaal domein 2
Presentatie en raadsmededeling
21.15 tot 22.00 uur, werkcafé
Kadernota basismobiliteit
Presentatie door wethouder Drenth

Gewijzigde agenda voor de beeldvormende raad van 10 september 2015

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 september 2015 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.

