
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 22 oktober 2015 

 

 

Op donderdag 22 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 

In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 29 oktober 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: B. Vonk; griffier; M. Bolten 

 

1.  Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 

In 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vastgesteld. Tegen dit 

besluit is beroep aangetekend. De Raad van State heeft vervolgens vastgesteld dat het 

bestemmingsplan op onderdelen niet juist is. Het college legt nu het gerepareerde 

bestemmingsplan Buitengebied 2012 aan de raad ter vaststelling voor. De belangrijkste 

wijzigingen zijn: aanvulling toelichting met paragraaf conclusies milieuaspecten planMER, 

opname emissieregeling / uitsluiten toename ammoniakemissie, aanpassing begrenzing 

EHS, aanpassing grondwaterbeschermingsgebied De Pol, aanpassingen van agrarische 

bouwvlakken vanwege onderbouwde zienswijzen, opname Rijksinpassingsplan 

Doetinchem-Wesel 380 kV. 

  

  

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

 

2.  Evaluatie Naoberfonds 

In 2013 is het Naoberfonds opgericht, met een jaarlijkse subsidie van € 100.000. Beheer 

en beoordeling van de aanvragen voor het Naoberfonds zijn (op afstand) belegd bij de 

Doetinchemse Uitdaging. 

Bij het oprichten van de het fonds is afgesproken om midden 2015 te evalueren. Met dit 

voorstel informeert het college de raad over die evaluatie. De conclusie van het college is 

dat het Naoberfonds goed functioneert, en het college stelt daarom voor om het 

Naoberfonds in zijn huidige vorm voort te zetten. 

 

3.  Kadernota Basismobiliteit Achterhoek 

Met dit voorstel legt de raad de kaders vast voor de basismobiliteit in de regio 

Achterhoek. Basismobiliteit heeft tot doel meerdere vormen van vervoer (het 

doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer) met elkaar te integreren en het vervoer 

efficiënter te organiseren. De Achterhoekse gemeenten werken samen om hier invulling 

aan te geven. Doel van de basismobiliteit is een vervoersysteem waarmee iedere inwoner 

zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan reizen.  

Het college beschrijft ook de risico’s en kanttekeningen: o.a. deelname van alle zeven 

gemeenten, financiële onzekerheid over inkomsten en uitgaven, kinderziektes van een 

nieuw systeem, de tijdsplanning om het systeem 1 januari 2017 operationeel te hebben. 

De aanloopkosten bedragen per gemeente € 81.000. Het college stelt voor deze kosten 

te dekken uit de post onvoorzien. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 22 oktober 2015 

 

 

2A, 21.00 uur, raadzaal                         voorzitter: N. Verhoeven; griffier: M. Bolten 

  

4.  Overdracht beheer sporthal De Pol 

De stichting Sport en Cultuur Gaanderen wil de exploitatie van sport- en cultureel 

centrum De Pol overnemen. Ze heeft daarvoor een visiedocument en begroting 

ingediend. Het college stelt voor mee te werken aan de overdracht voor een periode van 

1 jaar. Het college wil op termijn beoordelen of het beheer en exploitatie van de 

buitensportaccommodaties op De Pol ook over kan dragen aan de stichting. 

Het college stelt voor het financiële resultaat van de overdracht te verrekenen met het 

vastgoedfonds. De eerste jaren moet er geld bij, vanaf 2019 levert de overdracht de 

gemeente structureel geld op. 

 

5.  Verordening Winkeltijden 

Het college stelt voor het raadsbesluit Zondagsopenstelling supermarkten van 

24 september 2015 te verwerken in de Verordening winkeltijden. 

 

6.  Aanwijzing lokale media-instelling 

De gemeenteraad brengt een advies uit aan het Commissariaat voor de Media over de 

aanvraag van Optimaal FM voor toewijzing zendtijd als lokale omroep voor de gemeenten 

Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Optimaal FM is de enige aanbieder en 

voldoet aan de gestelde eisen uit de Mediawet. Het college vraagt de raad een positief 

advies uit te brengen. De raden van Montferland en Oude IJsselstreek hebben al een 

positief advies gegeven.  

 

7.  Effectmeting Kanteling op Wmo en AWBZ 2014 – raadsmededeling 2015-85 

Bureau KWIZ heeft opnieuw een onderzoek gedaan naar de effecten van de Kanteling op 

Wmo en AWBZ in 2014. In 2012 heeft het bureau een nulmeting uitgevoerd. 

Uitkomsten: 2014 laat een daling van kosten zien ten opzichte van de prognose, er is 

overwegend tevredenheid bij cliënten over de procedure na melding, effecten van 

buurtcoaches zijn nog moeilijk te meten, er is een toename van gebruik van algemene 

voorzieningen Wmo.  

Conclusies: qua zelfredzaamheid en daling van kosten is de ontwikkelrichting positief. 

Qua participatie ervaren cliënten meer belemmeringen. 

  

2B, 21.00 uur, werkcafé                 voorzitter: A. van de Haar; griffier: M. Schennink 

 

8.  Rapport rekenkamercommissie over Vennootschappen 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de deelneming van de gemeente 

Doetinchem in vennootschappen in de periode 2010-2012. Op 22 oktober biedt de 

commissie het rapport aan de (vice)voorzitter van de gemeenteraad aan. Zij geeft eerst 

een korte toelichting op de onderzoeksresultaten. Hierna kunnen de fracties hun vragen 

stellen aan de rekenkamercommissie.  

 

9.  Overdracht stedelijk water 

De overdracht van water aan het waterschap is sinds eind jaren 90 landelijk en provinciaal 

beleid. Nieuwe wateren in Doetinchem (Dichteren en Wijnbergen) zijn al in bezit van het 

waterschap. Nu zijn ook afspraken gemaakt over de overdracht van het overig stedelijk 

water. Uitgangspunt bij de overdracht is dat een watergang in goede staat van onderhoud 

is (de doorstroming moet goed zijn). Voor een aantal watergangen moet het uitbaggeren 

nog gedaan worden. Met het waterschap is afgesproken dat zij dit gaat doen in een 

periode van 5 jaar. De gemeente betaalt daar € 581.000 voor.  
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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 uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda van de 

raadsvergadering van 29 oktober 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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