
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 11 februari 2015 

 

 

Op woensdag 11 februari 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 26 februari 2015. U bent 

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

Doetinchem.  

De parallelsessies beginnen om 19.30 uur. Eindtijd is naar verwachting 21.00 uur 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                                    voorzitter: B. Vonk; griffier: M. Bolten 

 

1.  Uitvoeringsprogramma 2015 mobiliteit 

Het doel van dit uitvoeringsprogramma is om te bepalen aan welke projecten in 2015 

wordt gewerkt. In dit jaar worden de laatste projecten van de shortlist 

verkeersmaatregelen uitgevoerd. Daarmee komt een einde aan de uitvoering van het 

Mobiliteitsplan uit 2007. De nadruk in het programma 2015 ligt op veiligheidsmaatregelen 

voor kwetsbare verkeersdeelnemers en bereikbaarheidsprojecten. Het college stelt voor 

het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2015 vast te stellen. Tevens kondigt het aan in 

2015 met een nieuw Mobiliteitsplan te komen. 

 

2.  Locatie IKC-Noord 

Het college vraagt of de raad de locatie voor het Integraal kindcentrum (IKC) in Noord 

vast wil leggen en een besluit wil nemen over de ontsluiting en verkeersafwikkeling rond 

de locatie. Het beschrijft het belang van het kindcentrum voor Noord (onderwijs, 

educatie en buurtfuncties), de voorgeschiedenis en de kaders die van kracht zijn.  

Het college beschrijft ook het proces met omwonenden en belanghebbenden. In het 

voorstel staan alle varianten op een rij met een beoordeling en een toelichting daarop. 

Onder de conclusie beschrijft het college zijn overwegingen om te kiezen voor de variant 

die het aan de raad voorstelt. 

  

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

 

3.  Aanleg glasvezel in het buitengebied 

Provincie en Achterhoekse gemeenten zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om in 

samenwerking een breedband-infrastructuur aan te leggen in het buitengebied. Breedband 

in de gehele regio is van belang, omdat daarmee inwoners gemakkelijker bereikt worden 

voor allerlei diensten zoals onderwijs en zorg op afstand. De aanleg ervan is moeilijk te 

realiseren door de extreem hoge aanlegkosten. Commerciële partijen willen die niet op 

zich nemen. Aanleg en exploitatie van breedband in onrendabele gebieden zijn daarom 

alleen te realiseren als overheden zich ervoor inspannen. 

 

4.  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

Met loonkostensubsidie compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde 

productiviteit van een werknemer. Het college stelt vast of een persoon tot de doelgroep 

behoort en bepaalt de loonwaarde van die persoon. De Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet regelt dit en legt de methode voor de loonwaardebepaling vast.  

 

5.  Van afval tot grondstof 

In het voorjaar van 2014 is het beleidsplan afvalinzameling aan de raad voorgelegd. 

De raad wilde nader geïnformeerd worden over meerdere vormen van inzameling van 

huishoudelijk afval om deze te kunnen vergelijken qua effecten, kosten en opbrengsten.  

Het college heeft acht varianten voor afvalinzameling geanalyseerd. Op basis hiervan heeft 

het twee voorkeursvarianten gekozen. Deze twee legt het college door middel van een 

enquête voor aan inwoners. Mede op basis van de enquête wil het college in het voorjaar 

van 2015 een voorkeursvariant aan de gemeenteraad voorleggen. 
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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 26 februari 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. 
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