
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 11 juni 2015 

 

 

Op donderdag 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 25 juni 2015. U bent van 

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

Doetinchem.  

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

20.30 uur, beginnen de volgende parallelsessies om 21.00 uur. Eindtijd is omstreeks 22.30 uur. 

 

 

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

 

1.  Burgerinitiatief Gescoterrein Gaanderen 

Een groep bewoners uit Gaanderen heeft een plan ontwikkeld voor aanleg en beheer van 

een natuurpark op het Gescoterrein. Het college steunt dit plan en stelt voor dit terrein 

voor € 1 te kopen van Sité Woondiensten. Ook wil het college meewerken aan de 

wijziging van het bestemmingsplan. Bewoners hebben een stichting opgericht om aanleg 

en beheer van het park via fondsenwerving mogelijk te maken. Er zijn inmiddels 

voldoende financiën voor de aanleg van het park en 50% van het benodigde budget voor 

het beheer van het park. Als blijkt dat de stichting niet in staat is het park te 

onderhouden, neemt de gemeente het onderhoud twee jaar voor haar rekening om 

anderen de kans te geven het beheer over te nemen. Als dat niet lukt, geeft de gemeente 

het terrein terug aan de natuur. 

 

2.  Regionale woonagenda 

De kern van de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 is de verdere verlaging 

van het aantal nieuwe woningen met 10%: de nieuwe afspraak is 3.145 in de periode 

2015-2025. Deze verlaging wordt nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, inclusief 

financiële consequenties. Daarnaast zet de Woonagenda in op een integrale aanpak om 

bestaande woningen toekomstbestendig te maken, op een gezamenlijke aanpak voor 

leegstand en leegkomend vastgoed en op wonen & zorg als belangrijk aandachtspunt bij al 

deze ontwikkelingen. 

 

3.  Leertraject Verdiepingsslag overheidsparticipatie 

De dorps- en wijkraden hebben een leer- en ontwikkeltraject doorlopen vanwege de 

veranderende rol van de overheid. Bij het opstellen van de dorpsvisie hebben zij 

ondersteuning gehad van de Vereniging van kleine kernen. Die heeft een leertraject 

ontwikkeld waarin gewerkt wordt aan een cultuurverandering in de hele organisatie: de 

Verdiepingsslag overheidsparticipatie. Het college stelt voor om dit leertraject uit te 

voeren voor de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad. Doel van het 

traject is verbeteren van de relaties tussen gemeente en gemeenschap. De kosten 

worden gedekt uit drie budgetten. Voor het opleidingsbudget van de raad gaat het om 

3.500 euro. 

  

  

1B, 19.30 uur, werkcafé                      voorzitter: P. Gerritsen; griffier M. Schennink 

 

4.  Programmabegroting 2016 GGD NOG 

Voor ligt de conceptbegroting 2016 van GGD NOG. Het college stelt voor als zienswijze 

in te dienen dat de raad instemt met de conceptbegroting en dat de discussie over de 

gewenste wijze van indexering nauwlettend wordt gevolgd. 
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5.  Instellen gemeentelijke ombudsfunctie 

Inwoners hebben het recht om een klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman. 

Een dergelijk verzoek kan de Nationale ombudsman in behandeling nemen nadat de 

gemeentelijke klachtenprocedure is afgerond. De raad heeft de bevoegdheid een lokale of 

gezamenlijke ombudsman/-commissie in te stellen. Het doel van een lokale ombudsman is: 

inwoners een toegankelijke voorziening bieden om klachten voor te leggen voor een 

objectief en onafhankelijk oordeel. De lokale ombudsman kan ook adviezen voor 

verbetering uitbrengen aan het college. Het college beschrijft de stappen die nodig zijn 

om per 1 januari 2016 een lokale ombudsfunctie operationeel te hebben. 

 

6.  Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Wedeo 

Voor liggen de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van Wedeo. Het college 

stelt voor dat de raad kennisneemt van de jaarstukken en in te stemmen met begroting 

2016. 

 

7.  Plan van aanpak budgetproblematiek werk en inkomen 

Het aantal werkzoekenden stijgt en er zijn minder mensen die uit de bijstand raken. 

Dit betekent stijging van het aantal uitkeringen. Het voorlopige budget dat Doetinchem 

van het rijk ontvangt, is niet voldoende. Het rijk heeft echter een vangnetregeling 

ingesteld waarbinnen gemeenten onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd kunnen 

worden voor grote tekorten. Een van de voorwaarden is dat de fracties hun mening 

moeten geven over de analyse van het tekort en de maatregelen voor verbetering. 

Het verwachte tekort eind 2015 is € 2.600.000. Het college stelt verbetermaatregelen 

voor voor beperking van de instroom, bevordering van de uitstroom en handhaving. 

Door een beroep te doen op de vangnetregeling verwacht het college (medio 2016) een 

compensatie van ongeveer € 1.000.000. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

  

  

2A, 21.00 uur, raadzaal                         voorzitter: A. van de Haar; griffier M. Bolten 

 

8.  Statutenwijziging stichting Achterhoek VO 

Het college beschrijft twee redenen om mee te werken aan de statutenwijziging van 

stichting Achterhoek VO. De statutenwijziging maakt het mogelijk dat bijzondere scholen 

op basis van algemeen bijzondere grondslag zich kunnen aansluiten bij de stichting. 

Concreet speelt dit nu voor school Pronova; daartoe wil Achterhoek VO bestuurlijk 

fuseren met de stichting Samenwerkingsschool Praktijkonderwijs Oost Achterhoek. 

 

De tweede reden voor statutenwijziging is gelegen in het voorkomen dat nieuwe scholen 

zich vestigen in de krimpregio die de Achterhoek is. Daarvoor is het nodig om de 

grondslag van stichting Achterhoek VO te verbreden naar algemeen bijzonder. 

 

9.  Benoeming leden Raad van toezicht Stichting IJsselgraaf 

Op 24 april 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van het raad van 

toezicht-model bij de stichting IJsselgraaf. In de statuten is opgenomen dat de leden van 

de raad van de toezicht door de gemeenteraad worden benoemd. Vanuit de stichting 

IJsselgraaf heeft het college het verzoek ontvangen om drie personen uit het huidige 

stichtingsbestuur te benoemen. Het college stelt de raad voor dat te doen. 
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10.  Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regio Achterhoek 

Voor liggen de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Regio Achterhoek. 

Het college stelt voor dat de raad kennisneemt van de jaarstukken en een zienswijze 

indient bij de begroting. Deze zienswijze heeft betrekking op het voorstel van de Regio 

Achterhoek om de lagere bijdrage aan de Euregio in te zetten voor de Regio Achterhoek. 

Het college stelt voor eerst de besluitvorming over de Euregio af te wachten en daarna 

een besluit te nemen over de besteding van eventueel vrijvallende middelen. 

 

11.  Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 

Jaarlijks moeten gemeenschappelijke regelingen vanuit de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) hun conceptbegroting voorleggen aan de raden voorleggen om de 

mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. Voor ligt de conceptbegroting 2016 

van VNOG. Het college stelt als zienswijze voor de VNOG te verzoeken uit te gaan van 

indexering met 0,75% in plaats van met 2,15%. 

 

12.  Gedragslijn bij belangenverstrengeling in kader integriteit 

 Op 8 april 2015 hebben raad en college een bijeenkomst gehad over integriteit en 

belangenverstrengeling. Een van de uitkomsten is het opstellen van een gedragslijn 

hierover. Het voorliggende voorstel beschrijft die gedragslijn. 

 

 

2B, 21.00 uur, werkcafé                   voorzitter: N. Verhoeven; griffier: M. Schennink 

 

13.  Eerste kwartaalrapportage sociaal domein 

Het college informeert de raad periodiek over beleidsmatige effecten van DDK in de 

Doetinchemse samenleving in het algemeen en over de werking van de financiële 

hefboom in het bijzonder. Dit is de eerste rapportage. Het college gaat in op de kaders, 

doelstellingen en hefbomen van DDK3. In het hoofdstuk over kerncijfers en indicatoren 

gaat het over het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners, meer inwoners kunnen 

zelfstandig in hun inkomen voorzien, meer jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun 

vertrouwde omgeving en meer inwoners wonen langer thuis in hun vertrouwde 

omgeving. Daarna komen de budgetontwikkeling, maatschappelijke signalen en risico’s en 

kansen aan de orde. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 25 juni 2015 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond sluit de 

gemeenteraad af met het nemen van besluiten over die onderwerpen.  

 

mailto:griffie@doetinchem.nl
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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/
http://besluitvorming.doetinchem.nl/

