
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 15 januari 2015 

 

 

Op donderdag 15 januari 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 29 januari 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 tweede parallelsessies om 21.00 uur. Eindtijd is 22.30 uur. 

 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                         voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: M. Bolten 

Maatschappelijke zaken 

1.  Budgetovereenkomst Gruitpoort 2015 

In december 2013 heeft de raad besloten de Gruitpoort een eenjarig subsidiecontract te 

geven. Daarmee kreeg de organisatie de mogelijkheid nieuwe concepten en 

ontwikkelingen te doordenken en te implementeren. De Gruitpoort heeft zich in 2014 

verder ontwikkeld als cultureel ondernemer. Het college is van mening dat de Gruitpoort 

zich in dat opzicht heeft waargemaakt en een knooppunt is voor vrijetijdseducatieve - en 

culturele activiteiten.  

 

2.  Financiële bijdrage liquidatiebalans NME centrum 

Het Centrum Natuur- en Milieu-Educatie Doetinchem en omstreken (NME) bestaat per 

1 januari 2015 niet meer. Sinds 1 januari 2014 heeft Doetinchem geen budgetovereen-

komst meer met het NME. De andere drie betrokken gemeenten hebben in het najaar 

van 2014 besloten om ook hun samenwerking met het NME te beëindigen. Daarom stopt 

het NME per 1 januari 2015. Doetinchem is niet formeel juridisch verplicht om financieel 

bij te dragen aan de financiële afwikkeling van de opheffing. Vanuit behoorlijk bestuur 

voelt Doetinchem zich medeverantwoordelijk; NME en Doetinchem zijn sinds 1994 met 

elkaar verbonden geweest. Het college vraagt een financiële bijdrage voor de afwikkeling. 

 

3.  Sociale kredietverstrekking 

 Het college doet een voorstel voor sociale kredietverstrekking waarbij het samenwerking 

zoekt met de Stichting kredietverstrekking Nederland (SKN). De gemeente voert het 

aanvraaggesprek met inwoners en de kredietbank beoordeelt de aanvragen en handelt 

het verder af. Door deze samenwerking is SKN bereid een korting te geven op de rente 

die zij bij inwoners in rekening brengt.  

Om inwoners geld te lenen, heeft de SKN geld nodig. Daarom leent Doetinchem geld aan 

de SKN. Omdat de rente die SKN aan de gemeente Doetinchem betaalt lager is dan de 

rente die de gemeente betaalt, zijn er kosten. De verwachting is € 7600,- per jaar. 

Het voorstel is dit te dekken uit het budget voor armoedebestrijding.   

  

 

1B, 19.30 uur, werkcafé                             voorzitter: B. Vonk, griffier: M. Schennink 

Ruimtelijke zaken 

4.  Leges omgevingsvergunning 

De inkomsten uit bouwleges waren de afgelopen jaren lager dan begroot. De begroting 

van de leges is gebaseerd op 100% kostendekkendheid. De daling van inkomsten zet de 

komende jaren door. In de meerjarenbegroting 2015-2018 is al rekening gehouden met 

een tekort. Het college wil terug naar 100% kostendekkendheid. Dit kan op twee 

manieren: terugdringen van uitgaven en bijstelling van inkomsten. Het college wil door 

besparing op personeelskosten en andere uitgaven, de vaste kosten verlagen met 

€ 300.000. Ook stelt het college voor het tarievenstelsel vanaf 2016 te herzien door uit 

te gaan van het gemiddelde tarief van alle ODA-gemeenten (Omgevingsdienst 

Achterhoek). 
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5.  Beleidsplan openbare verlichting  

Het huidige beleidsplan openbare verlichting is toe aan actualisatie. De besparing op de 

onderhoudskosten door een lager energieverbruik en een verbetering van de technische 

kwaliteit is gehaald. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleidsplan 2015-2020 is Donker 

waar mogelijk, licht waar nodig. De nieuwe kaders zijn onder meer het terugdringen van het 

energieverbruik met 20% in 2020. Het college wil toe naar verlichten op maat, passend bij 

de omgeving. Het wil lichtvervuiling tegengaan, duurzame materialen toepassen en 

communicatie inzetten naar bewoners en bedrijven.   

 

6.  Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek; reactie 

stuurgroep&college 

 Op 4 december 2014 is dit onderwerp in de beeldvormende raad besproken.  

Op 8 januari 2015 heeft er een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden over acquisitie 

en verdere ontwikkeling van de bedrijvenparken. Zoals afgesproken komt het onderwerp 

nu weer op de agenda terug. 

 

 

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

  

  

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

Maatschappelijke zaken 

7.  Opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV 

Op 19 december 2013 heeft de raad de notitie De Doetinchemse Keuze vastgesteld. 

De rolverdeling tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie moest nog worden 

uitgewerkt. De raad heeft toen ook besloten dat hij de opdracht die de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie krijgt, voorgelegd wilde krijgen. Met dit raadsvoorstel en de 

bijbehorende bijlagen geeft het college uitvoering aan de besluiten van december 2013. 

Het voorstel gaat in op de opdrachtovereenkomst en de daarin opgenomen functies en 

aantallen fte’s.  

  

 

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

Bestuurlijke zaken 

8.  Proces evaluatie winkeltijden 

De Winkeltijdenverordening maakt onderscheid tussen de zondagsopenstelling van 

supermarkten en overige winkels. Het college constateert dat de brancheorganisaties, 

ondernemersverenigingen en kernen tevreden zijn met de regeling voor winkeltijden van 

de overige winkels. Vanuit de markt en de gemeenteraad zelf is er behoefte ontstaan om 

de regeling voor supermarkten te herzien. Het college doet een procesvoorstel aan de 

raad om samen met de markt tot een gedragen besluit en visie te komen voor 

winkeltijden van supermarkten. Het proces begint met een evaluatie van het huidige 

beleid, dan volgen bijeenkomsten met alle betrokken partijen. Daarna kan de raad richting 

of kaders aangeven. Op basis daarvan komt het college met een eindvoorstel naar de 

raad. Inzet is dat een eventueel nieuwe regeling per 1 januari 2016 ingaat. 

 

9.  22e wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek 

De Nederlandse Bank stelt voorwaarden aan het lenen van geld aan samenwerkings-

regelingen. De bank stelt als voorwaarde een modelbepaling uit de circulaire van het 

ministerie van binnenlandse zaken (van 8 juli 1999). Deze modelbepaling is nu niet 

opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van Regio Achterhoek.  
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In andere, recentere, gemeenschappelijke regeling (ECAL bijv.) is dat al wel het geval. 

Het college stelt voor om de modelbepaling op te nemen. Het lenen van geld van de Bank 

Nederlandse Gemeenten wordt daarmee goedkoper. 

 

10.  Verslag gemeentelijke vertegenwoordigingen, Doetinchem Fonds 

Gemeentespaarbank 

Raadsleden zijn vertegenwoordiger namens de gemeenteraad in een aantal organisaties. 

Dat geldt voor de raadsleden Ooms, Averesch en Van Pul voor het Doetinchems Fonds 

Gemeentespaarbank. Het jaarverslag 2013 is inmiddels vastgesteld. Raadsleden kunnen 

vragen stellen aan hun vertegenwoordigers over het fonds. 

 

11.  Periodieke aandacht integriteit 

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

collegeleden kunnen elkaar in het openbaar bevragen en aanspreken over mogelijke 

integriteitvragen of -zaken. Doel is het bevorderen van transparantie over het handelen 

van bestuurders en in het openbaar verantwoording afleggen. 

 

 

 

 

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 29 januari 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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