
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 16 april 2015 

 

 

Op donderdag 16 april 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 30 april 2015. U bent van 

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

Doetinchem.  

De eerste twee parallelle sessies beginnen om 19.30 uur. Na de pauze begint om 21.00 uur 

een derde sessie in de raadzaal. 

 

 

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

Maatschappelijke zaken 

1.  Beantwoording verzoek COA haalbaarheidsonderzoek Gezamenlijke 

vreemdelingenlocatie in/bij De Kruisberg 

(raadsmededeling 2015-26) 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft laten weten een 

haalbaarheidsonderzoek te willen doen naar de realisatie van een gezamenlijke 

vreemdelingenlocatie in (GVL) /bij De Kruisberg. Het onderzoek richt zich op een GVL 

voor 750 asielzoekers voor een periode van minimaal 15 jaar. Het verzoek past niet 

binnen de huidige bestuursovereenkomst. In een overleg met de COA heeft het college 

het verzoek besproken. De mededeling beschrijft de gevolgen van een eventueel GVL. 

Het college heeft besloten niet deel te nemen aan het haalbaarheidsonderzoek.  

 

  

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

Ruimtelijke zaken 

2.  Herinrichting Stadsfront 

Het college wil de Villa van Wanrooij aan de Grutstraat 49 en de Walwoningen aan de 

Kapoeniestraat 4-6 restaureren. De herinrichting van de aangrenzende openbare ruimte 

en de parkeerplaatsen langs de Kapoeniestraat maken onderdeel uit van dit plan. De 

provincie heeft er  € 500.000 subsidie voor toegezegd. Voorwaarde is dat de eigenaar van 

de villa en walwoningen (het Stadsfront Doetinchem BV) en de eigenaar van de openbare 

ruimte (de gemeente) een substantiële financiële bijdrage leveren. Het college stelt voor 

om € 200.000 beschikbaar te stellen voor dit plan. Dekking voor de bijdrage komt uit de 

verkoop van gemeentegrond op Holterhoek aan Klaassen Vastgoed Ontwikkeling (KVO). 

 

3.  Bestemmingsplan Wijnbergseweg 174-2014 

In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen 2013 

vastgesteld. Op de bijbehorende plankaart zijn de bestaande rechten voor het perceel 

Wijnbergeseweg 174 bij vergissing niet goed overgenomen. Dit betekent dat de 

bouwmogelijkheden op dat perceel onbedoeld zijn ingeperkt. De eigenaar, die in 2013 

geen zienswijze heeft ingediend, heeft dit onlangs ontdekt en verzoekt de gemeente om 

dit te repareren. Dat gebeurt met het nu voorliggende bestemmingsplan. Het ontwerp- 

bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen; er is één zienswijze ingediend. Deze heeft niet 

geleid tot wijzigingen in het voorliggende bestemmingsplan. 

 

4.  Presentatie herinrichting Stationsgebied (informatief) 

De vastgestelde gebiedsvisie (april 2013) is verder uitgewerkt en de uitvoering start dit 

voorjaar. De raad wordt nu informatief bijgepraat.  

 

5.  Jaarverslag 2014 rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie stuurt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden naar de 

raad. In dit verslag gaat de commissie o.m. in op de afgeronde onderzoeken, het 
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controlegat bij de decentralisaties , haar gesprekken met raadsfracties en de besteding 

van het budget.  

 

Pauze van 20.30 tot 21.00 uur 

 

 

2A, 21.00 uur, raadzaal                                    voorzitter: B. Vonk, griffier: M. Bolten 

Maatschappelijke zaken 

6.  Verantwoording 2014 en begroting 2016 gemeenschappelijke regeling 

IJsselgraaf; 

Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 stichting IJsselgraaf 

(raadsmededeling 2015-21) 

Voor ligt de verantwoording 2014 en begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling 

IJsselgraaf. Het college stelt voor beiden voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze bij de begroting in te dienen. 

 

7.  Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 

De Drank- en Horecawet (DHW) is per 1 januari 2014 op een aantal punten 

aangescherpt. De minimumleeftijd voor gebruik van alcohol is verhoogd van 16 naar 18 

jaar en de gemeenteraad moet een preventie- en handhavingplan vaststellen. Dit plan ligt 

nu voor. Het uitgangspunt van dit plan is dat alle betrokkenen (ouders, school, 

sportkantines, culturele instellingen, horeca en de jeugd) hun verantwoordelijkheid 

nemen bij de doelstellingen van de DHW: geen bovenmatig gebruik van alcohol en geen 

alcohol als je jonger bent dan 18. Het plan is afgestemd met de gemeenten in de regio. 

 

8.  Uitspraak Centrale Raad voor Beroep over Fraudewet en Boetebesluit 

(raadsmededeling 2015-20) 

De Centrale Raad voor Beroep heeft een uitspraak gedaan over de Fraudewet en 

Boetebesluit. De Fraudewet is sinds 1 januari 2013 van kracht. De wet biedt gemeenten, 

SVB en UWV meer mogelijkheden om op te treden in geval van misbruik. De CRvB vindt 

de hoogte van de boetes zodanig dat er strenger getoetst en naar de betreffende situatie 

gekeken moet worden. 100% boete van het benadelingsbedrag mag alleen als opzet is 

bewezen; 75% van het benadelingsbedrag mag alleen bij grove schuld; in de overige 

gevallen is 50% het uitgangspunt. Het college zet in de mededeling de gevolgen van deze 

uitspraak op een rij. Het boeteproces is tijdelijk stilgelegd tot er duidelijkheid is over het 

gehele proces en de gemeentelijke uitvoeringsrichtlijnen. 

 

9.  Wijziging projectstructuur fusieproces Participatiewet 

(raadsmededeling 2015-24) 

De stuurgroep heeft advies ingewonnen bij een externe adviseur voor een goede 

aansturing van het fusieproces. Zij wilde advies over verdere aanpak en inrichting van het 

proces. De adviseur heeft zijn advies gerapporteerd aan de stuurgroep. De colleges van 

Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben besloten het advies op te volgen. Dit leidt tot 

een andere projectstructuur, namelijk een splitsing in een stuurgroep en een project- 

groep. De stuurgroep bestaat uit de wethouders en gemeentesecretarissen van de 3 

gemeenten, aangevuld met de extern adviseur. In de projectgroep zitten de directeuren 

van Wedeo, ISWI en Bedrijfsvoering Doetinchem. De extern adviseur is voorzitter van 

de projectgroep. 
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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 van de agendapunten 2, 3, 6 en 7 uit deze beeldvormende bijeenkomst 

komen in principe op de agenda van de raadsvergadering van 30 april 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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