
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 13 mei 2015 

 

 

Op woensdag 13 mei 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 28 mei 2015. U bent van 

harte welkom bij de bijeenkomst in het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  

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

20.45 uur begint om 21.00 uur een plenaire sessie. Eindtijd is omstreeks 23.00 uur. 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                         voorzitter: A. van de Haar, griffier: M.Bolten 

Ruimtelijke zaken en financiële zaken 

1.  Krediet herinrichting stationsomgeving 

De gebiedsvisie Stationsomgeving is voor de verschillende deelgebieden uitgewerkt. 

Het college informeert de raad over de voortgang van het project Stationsomgeving. 

Op korte termijn start de eerste uitvoering van de herinrichting. Daarvoor moet de raad 

een krediet beschikbaar stellen.  

 

2.  Bomenverordening 

In de huidige verordening is een kapvergunning nodig om bomen met een stamomtrek 

vanaf 120 cm te mogen kappen. Het college stelt voor om deze norm te wijzigen in 

60 cm. Dit sluit aan op de ambitie voor vergroening uit het collegeakkoord. Deze 

aanscherping moet gaan gelden voor alle openbare bomen (van gemeente, provincie, 

waterschap en Rijk). De aanscherping geldt niet voor particuliere bomen. Het college 

verwacht daar weerstand tegen en het past niet bij het streven naar minder regels. 

 

3.  Resultaat aanbestedingsprocedure voor de accountantsdiensten 2015-2018 

In december 2014 heeft de raad een raadswerkgroep ingesteld om deze aanbestedings-

procedure af te handelen. Het kiezen van de gemeentelijke accountant is een 

bevoegdheid van de gemeenteraad. De aanbestedingsprocedure is afgerond en heeft 

geleid tot de gunning aan een van de inschrijvende partijen. 

 

4.  Meerjarenperspectief grondexploitaties en Nota bovenwijkse voorzieningen 

Het college actualiseert jaarlijks het Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) en 

biedt dit aan de gemeenteraad aan. Nu ligt voor de MPG 2015. Het college stelt voor 

zes projecten eind dit jaar af te sluiten en twee kantoorlocaties te saneren; het beschrijft 

de financiële gevolgen daarvan. Het voorstel gaat ook in op de benodigde investeringen 

voor 2015 en 2016. Het college vraagt daarvoor een krediet van € 3,2 miljoen aan de 

raad. Ten slotte stelt het college voor om de reserve bovenwijkse voorzieningen aan te 

vullen met € 1,3 miljoen vanuit de reserve bouwgrondexploitaties. 

  

  

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

Maatschappelijke en bestuurlijke zaken 

5.  Regionale kosten- en risicoverdeling 2015 jeugdhulp regio Achterhoek 

In 2014 hebben de colleges en raden van de acht gemeenten in de jeugdzorgregio 

Achterhoek besloten om gezamenlijk financiële verantwoordelijkheid te dragen voor de 

jeugdhulp. Daarom moeten er afspraken komen over de kostenverevening en de 

risicodeling. De colleges stellen voor de verevening en de risicodeling te baseren op het 

procentuele aandeel van iedere gemeente in het gezamenlijke regiobudget. Dit voorstel 

geldt zowel wanneer de acht gemeenten tezamen binnen het beschikbare budget blijven 

als wanneer ze meer uitgeven dan er budget beschikbaar is. Dit voorstel gaat over 2015, 

omdat op dit moment nog te weinig zicht is op wat de effecten zijn van gemeentelijk 

beleid op het gemeentelijke budget, o.a. doordat de verdeling van het rijksbudget over de 

gemeenten (nog) niet realistisch genoeg is. 
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6.  Onderwijshuisvesting IHP, nieuwe onderwijsvoorzieningen Doetinchem 

Noord en Gaanderen 

In het voorstel staat dat het bedrag dat in 2011 is vastgelegd bij de voorjaarsnota niet 

meer voldoende is om gebouwen te realiseren die voldoen aan de huidige wettelijke 

eisen. Daarom stelt het college voor om voor deze beide projecten € 1.075.000 meer uit 

te trekken. Deze investering, met jaarlijkse lasten van € 49.500, kan gedekt worden uit de 

reserve onderwijshuisvesting. Ook stelt het college voor om voorschoolse opvang bij het 

IKC Noord mee te financieren. De kosten hiervan zijn € 360.000, met een jaarlijkse 

investeringslast van € 16.500. Wettelijk is het nog niet toegestaan dat schoolbesturen 

investeren in kinderopvang. Daarom gaat het college een huurovereenkomst daarvoor 

aan met het schoolbestuur. De huurinkomsten dekken de jaarlijkse investeringslast. 

 

7.  Gemeenschappelijke regelingen: 

a. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 

Het college stelt voor om de jaarrekening 2014 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2016. 

 

b. Jaarrekening 2014, 1e begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 

Het college stelt voor de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen en voor de  

1e begrotingswijziging 2015 geen zienswijze in te dienen. Voor de begroting 2016 stelt 

het college voor de zienswijze in te dienen om niet akkoord te gaan met de 

aanvullende algemene lasten. Dit zou niet passen in deze tijd van bezuinigingen. 

 

8.  Borgstelling Amphion 

De gevelproblemen en daarmee samenhangende juridische procedures brengen de 

lopende exploitatie van NV Amphion op korte termijn in gevaar. Daarom heeft 

NV Amphion een lening nodig van € 500.000. De aandeelhouders (de gemeenten 

Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland) hebben besloten 

gezamenlijk borg te staan voor de aanvraag van de lening bij de BNG. Het college steunt 

een borgstelling voor Amphion vanwege de publieke taak die de schouwburg vervult. 

Het college vraagt de raad geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze borgstelling. 

 

9.  Verslag uit gemeentelijke vertegenwoordigingen: Doetinchem en 

ontwikkelingssamenwerking (DOS) 

De gemeenteraad is door afvaardiging van mevrouw Bouwens vertegenwoordigd in het 

bestuur van DOS. Een keer per jaar informeert de vertegenwoordiger de collega-

raadsleden over zaken die spelen in de betreffende organisatie. 

  

PAUZE van 20.45 uur tot 21.00 uur 

  

2A, 21.00 uur, raadzaal                        voorzitter: N. Verhoeven, griffier: R. Janssens 

Algemene en financiële zaken 

10.  Jaarstukken 2014 

Met dit raadsvoorstel biedt het college de Jaarstukken 2014 aan. Hiermee legt het college 

verantwoording af over het jaar 2014. Het college constateert dat 2014 een bewogen jaar 

was vanwege de verkiezingen, de taakdecentralisaties sociaal domein en allerlei 

activiteiten in het fysieke domein. De jaarrekening is de financiële verantwoording. 

Belangrijkste conclusie is dat de jaarrekening sluit met een voordelig resultaat op de 

algemene bedrijfsvoering van € 2.024.000 en op de grondexploitatie van € 614.000. 
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Het college stelt voor: de Jaarstukken 2014 vast te stellen; € 50.000 te bestemmen voor 

de aanleg van breedband buitengebied, en het overige bedrag (€ 1.974.000) toe te voegen 

aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Ook stelt het college voor om het voordeel op 

de grondexploitaties (€ 614.000) toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. 

 

11.  Voorjaarsnota 2015 

In de Voorjaarsnota 2015 geeft het college richting voor de Programmabegroting 2016. 

Het college geeft aan hoe het de uitkomsten van de kerntakendiscussie wil vertalen in 

concrete voorstellen. Die vertaling, inclusief de financiën, komt bij de 

Programmabegroting 2016. Wel doet het college bij een aantal thema’s voorstellen voor 

nieuw beleid. In de actualisatie van het financieel meerjarenperspectief zijn de financiële 

gevolgen van de september- en decembercirculaires van het rijk en van de aanmeldingen 

verwerkt. Het financieel meerjarenperspectief laat voor 2016 en 2017 een positief 

structureel saldo zien en voor de jaren daarna een negatief structureel saldo. Het college 

stelt voor om bij de Voorjaarsnota nog niet met aanvullende bezuinigingen te komen om 

een sluitend financieel meerjarenperspectief te bereiken. Dat zou bij de Programma-

begroting 2016 kunnen omdat dan de meicirculaire en de Veranderagenda Kerntaken-

discussie financieel en inhoudelijk verwerkt zijn. 

 

 

 

 

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 28 mei 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. 
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