
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 15 oktober 2015 

 

 

Op donderdag 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 

In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 5 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 beginnen de tweede parallelsessies om 21.00 uur. Eindtijd is 22.30 uur. 

 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                             voorzitter: P. Gerritsen; griffier: M. Bolten 

 

1.  Visie op de binnenstad: Hoofdstad van de Achterhoek 

Een krachtige, vitale binnenstad is van belang voor de gemeenschap van Doetinchem en 

de regio. Om deze kracht te behouden en te versterken, is een plan in ontwikkeling voor 

de toekomst van de Doetinchemse binnenstad. Het gehele proces verloopt in drie fasen. 

Uit de analysefase is gebleken dat de Doetinchemse binnenstad in principe een goede 

uitgangspositie heeft. De tweede fase kenmerkt zich door het ophalen van ideeën uit de 

samenleving. Alle input is gebruikt om te komen tot een visie voor de binnenstad in 2030. 

Deze visie ligt nu voor ter vaststelling door de raad. 

Voor de volgende fase van het proces wil het college zoeken naar een organisatievorm 

waarin betrokken groeperingen in de binnenstad gaan samenwerken om tot een 

uitvoeringsagenda te komen. 

 

2.  Realisatie van een sportcoöperatie  

Bij de kerntakendiscussie heeft de raad besloten dat de gemeente en sportverenigingen 

en -organisaties gezamenlijk sportvoorzieningen ontwikkelen en beheren. Hiervoor heeft 

het college een model ontwikkeld. De huidige wijze van organisatie is niet toekomst-

bestendig. Met een sportcoöperatie wil het college het beheer en de exploitatie van 

sportaccommodaties in Doetinchem waarborgen. De coöperatie is verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van zaken binnen de sportwereld. De gemeente concentreert zich 

op haar regierol. Het college gaat de plannen uitwerken in een businesscase. De sport-

accommodaties in Doetinchem en sportservice Doetinchem maken daar onderdeel van 

uit. Het college onderzoekt of Rozengaarde en de Tophal hieraan worden toegevoegd. 

De stichtingen in Wehl en Gaanderen willen graag zelfstandig verder. De gemeenteraad 

kan in het tweede kwartaal van 2016 een uitgewerkt voorstel tegemoet zien.  

  

  

1B, 19.30 uur, werkcafé                  voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: M. Schennink 

 

3.  Herziening woningbouwstrategie 

De Achterhoek is krimpregio. Hierdoor is nodig om minder woningen te bouwen. 

De regionale woonagenda is nu vertaald naar het woningbouwprogramma voor 

Doetinchem. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor de bouw van 1375 woningen tot 2025. 

Dit is een verlaging van 7,5% ten opzichte van het woningbouwprogramma 2010-2025. 

Het college stelt voor een aantal basisuitgangspunten te hanteren om deze verlaging te 

realiseren. De basisuitgangspunten heeft het college uitgewerkt in een (vertrouwelijke) 

herziene woningbouwstrategie 2015. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 
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2A, 21.00 uur, raadzaal                        voorzitter: A. van de Haar; griffier: M. Bolten 

  

4.  Programmabegroting 2016 

De Programmabegroting 2016 geeft de beleidsmatige en financiële kaders voor 2016 en 

de jaren daarna. Onderdeel van de Programmabegroting 2016 zijn voorstellen om te 

investeren in nieuwe ambities en om te ‘herprioriteren’ op bestaande taakvelden. 

Daarmee wil het college de inhoudelijke en financiële uitdagingen voor de komende jaren 

aanpakken. Het college stelt vast dat de begroting 2016 een structureel sluitend resultaat 

heeft voor alle vier jaren 2016-2019 en dat daarom sprake is van een gezond 

meerjarenperspectief. Tevens stelt het college dat het weerstandsvermogen van onze 

gemeente toereikend is om tegenvallers en risico’s op te vangen. 

 

5.  Visie organisatieontwikkeling gD2020 

 De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ontwikkelingen op economische, 

technologische en andere terreinen hebben voor grotere en andere dynamiek gezorgd. 

Voor college en directie is dit aanleiding om de organisatievisie te herijken: de Visie 

organisatieontwikkeling gD2020 is daarvan het resultaat. Het college biedt deze visie ter 

vaststelling aan de raad aan. 

Uitgangspunt van de Visie is een organisatie die open en wendbaar is. Dit is uitgewerkt in 

o.a. de volgende kenmerken van het nieuwe organisatiemodel: meer samenwerken en 

taken op afstand, ruimte voor de uitvoering, koers en prioriteiten in de kernorganisatie, 

partnership. Visie en structuur worden in 2015 nader uitgewerkt, zodat de organisatie in 

2016 geleidelijk vorm krijgt. 

  

  

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

 

6.  Onderzoek parkeren 

Het college heeft onderzoek laten uitvoeren naar het parkeren in Doetinchem. Dit omdat 

het parkeerfonds na dit jaar leeg is en dus de jaarlijkse afdracht van € 1,3 miljoen vanuit 

het fonds aan de algemene middelen niet meer mogelijk is. Tweede reden was de in de 

raad aangenomen motie over de positionering van het parkeerbedrijf. Met dit 

raadsvoorstel biedt het college de rapportage Onderzoek Parkeren aan en doet het een 

aantal voorstellen op basis van het onderzoek. 

De rapportage Onderzoek Parkeren kent twee onderdelen: (1) een inventarisatie van 

besparingsmaatregelen en (2) een verkenning van vijf organisatievarianten voor het 

Parkeerbedrijf. 

 

7.  Uitgangspunten mobiliteitsvisie 

In het coalitieakkoord van 2014 is een nieuw mobiliteitsplan aangekondigd, gericht op 

kwaliteit, gelijkwaardige belangen, beter gebruik bestaande infrastructuur. Daarvoor is 

eerst een visie op mobiliteit nodig. Vooruitlopend op die mobiliteitsvisie biedt het college 

de raad de uitgangspunten voor die visie aan. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat mobiliteit ten dienst staat van een activiteit (wonen, 

werken, cultuur, sport, etc.). Mobiliteit is daarmee breder dan infrastructuur alleen en 

gaat ook over beïnvloeding van gedrag van mensen: mobiliteitsmanagement. 

 

8.  Evaluatie vastgoedfonds 

Sinds 1 januari 2014 heeft Doetinchem een vastgoedfonds. Het fonds is ingesteld omdat 

er te weinig middelen waren om de accommodaties duurzaam te onderhouden.  
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Door verkoop van panden, het doorvoeren van de huurharmonisatie en efficiency-

maatregelen worden inkomsten gegeneerd en kosten bespaard. Het uiteindelijke doel is 

om vastgoed dat van de gemeente is, te behouden voor zover het accommodaties zijn 

met een beleidsondersteunende functie of een strategische waarde.  

Met dit voorstel informeert het college de raad over de uitkomsten van een evaluatie van 

het fonds. Het blijkt dat de reserve van het vastgoedfonds uitgeput raakt en als er niet 

wordt ingegrepen ontstaat er vanaf 2017 een structureel nadeel in de exploitatie van de 

gemeente. Het college gaat negen maatregelen onderzoeken om de exploitatie te 

verbeteren. Bij de voorjaarsnota 2016 legt het college de uitkomsten voor aan de raad. 

 

 

 

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 5 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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