
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 12 november 2015 

 

 

Op donderdag 12 november 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 

In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 26 november 2015. 

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 begint de plenaire sessie om 21.00 uur. Eindtijd is 22.30 uur. 

 

 

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

 

1.  Voorgenomen besluit college geen medewerking te geven aan uitbreiding 

aantal opvangplaatsen procesopvanglocatie (pol) De Kruisberg 

Het COA heeft gevraagd om het aantal opvangplaatsen in pol De Kruisberg uit te mogen 

breiden naar 800. Daarvoor moeten tijdelijke wooneenheden geplaatst worden op 

het terrein. Het COA heeft ook gevraagd een aantal opvangplaatsen flexibel in te mogen 

zetten: als polplaats bij grote instroom; als AZC als de doorstroming stagneert. 

Het college wil geen medewerking verlenen aan dit verzoek. In het raadsvoorstel schrijft 

het daarvoor zijn overwegingen. Het college vraagt de zienswijzen van fracties op dit 

voorgenomen besluit. 

  

  

1B, 19.30 uur, werkcafé                     voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: E. Radstaak 

 

2.  Bestemmingsplan Wijnbergseweg 40-2015 

Op het perceel Wijnbergseweg 40 heeft de eigenaar een open schuur gebouwd. 

Deze schuur past qua oppervlaktemaat en hoe hij gesitueerd is niet binnen de ruimtelijke 

regelingen. Legalisatie van de situatie is mogelijk door het bouwvlak van de woning te 

beperken en daarmee uitbreiding van de woning onmogelijk te maken. Deze herziening 

van het bestemmingsplan maakt dit mogelijk. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het 

ontwerpbestemmingsplan. Het college verwacht geen precedentwerking, vanwege de 

unieke situatie. 

 

3.  Verordening financiële vergoeding gemeentelijke Ombudsman 

Ter uitvoering van het raadsbesluit over een gemeentelijke Ombudsman, ligt nu deze 

verordening voor. De verordening regelt de financiële vergoeding voor de verschillende 

werkzaamheden van de ombudsman. 

 

4.  Garantstelling lening DZC’68 

Het college wil een borgstelling afgeven aan de Stichting DZC’68 promotie i.v.m. 

bouwplannen van de voetbalclub voor een nieuwe clubaccommodatie. Het college vraagt 

de raad wensen en bedenkingen te uiten bij deze voorgenomen garantstelling.  

DZC’68 promotie wil € 750.000 lenen, af te lossen in 20 jaar; de club heeft daarvoor een 

borg nodig. Het SportWaarborgfonds (SWS) stelt zich garant voor € 250.000 voor 

15 jaar. De gemeente wil zich ook garant stellen: de eerste 15 jaar voor € 500.000 en de 

laatste vijf jaar voor de totale garantstelling van € 750.000. SWS heeft opschortende 

voorwaarden gesteld. Zij heeft ook de financiële positie van DZC beoordeeld en de 

risico’s ingeschat. Het college sluit zich aan bij die voorwaarden en de risico-inschatting. 
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5.  Garantstelling lening Doetinchemse Hockey Club (DHC) 

Het college wil een borgstelling afgeven aan de Stichting DHC voor de bouw van een 

nieuw clubhuis en voor een lening voor de aanleg van een semi-waterveld. Het college 

vraagt de raad wensen en bedenkingen bij deze voorgenomen garantstellingen. 

Het SportWaarborgfonds (SWS) staat borg voor € 125.000 voor het clubhuis en 

€ 175.000 voor het semi-waterveld. De Bank Nederlandse Gemeenten vraagt borgstelling 

van de gemeente. Doetinchem staat dan borg voor € 250.000 resp. € 350.000. SWS geeft 

een akte van medeborgstelling af en heeft een aantal opschortende voorwaarden 

geformuleerd. Zij heeft ook een financiële inschatting gemaakt. Het college sluit zich aan 

bij zowel opschortende voorwaarden als risico-inschatting. SWS staat borg voor 15 jaar. 

De laatste vijf jaar van de looptijd staat de gemeente garant voor de volledige bedragen 

van beide leningen. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

 

 

 

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

  

6.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeo 

Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) is onderdeel van de uitvoering 

van het raadsbesluit (september 2014) om een nieuwe uitvoeringsorganisatie op te 

richten vanwege de taken uit de Participatiewet. 

De grootste verandering is dat de nieuwe GR een collegeregeling wordt. Dat wil zeggen 

dat het college bevoegdheden overdraagt/delegeert aan het samenwerkingsverband. 

De mogelijkheden van sturing (via kadernota, begroting van de GR) en toezicht door de 

raad blijven onveranderd. De raad draagt geen bevoegdheden over; hij blijft bevoegd 

verordeningen vast te stellen.  

 

7.  Afhandeling toezeggingen werk en inkomen juni 2015 (mededeling 2015-93) 

Via deze raadsmededeling informeert het college de raad over de afhandeling van 

drie toezeggingen die betrekking hebben op bijstandsgerechtigden: (1) de inzet en het 

effect van de stimuleringspremie, (2) de wijze van ondersteuning van mensen in het 

‘granieten bestand’ en (3) de informatievoorziening over scholingskosten. Op verzoek van 

de raad wordt de raadsmededeling beeldvormend besproken. 

 

8.  Instemmen met benoeming lid Raad van toezicht muziekschool 

Leden voor de Raad van Toezicht van de muziekschool worden door de Raad van 

Toezicht zelf voorgedragen en benoemd. De statuten schrijven voor dat instemming 

nodig is van de gemeente waar het betrokken lid woonachtig is. Mevrouw Van den Broek 

woont in Laag-Keppel. De gemeente Bronckhorst maakt echter geen onderdeel uit van 

de stichting Muziekschool Oost-Gelderland. In dat geval is instemming vereist van de 

gemeenteraad van Doetinchem. 

 

9.  Vertegenwoordiging in de EUREGIO 

Per 1 januari 2016 wordt de EUREGIO naar het Verdrag van Anholt vormgegeven. 

Gevolg hiervan is dat Doetinchem vanaf die datum rechtstreeks aangesloten is bij de 

EUREGIO (en niet meer via de Regio Achterhoek) en dat het benoemen van de 

gemeentelijke vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO via de 

gemeenteraad loopt. Dit raadsvoorstel regelt deze gemeentelijke vertegenwoordiging.  
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10.  Periodieke aandacht voor integriteit (besloten) 

 Iedere drie maanden staat het onderwerp integriteit expliciet op de agenda. Raads- en 

collegeleden kunnen elkaar bevragen en/of aanspreken over mogelijke integriteitszaken. 

  

 

 

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 november 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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