
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 24 juni 2015 

 

 

Op woensdag 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 9 juli 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: P. Gerritsen, griffier: M. Bolten 

 

1.  Initiatiefvoorstel Drugsbeleid 

In december 2014 heeft de raad een raadswerkgroep coffeeshopbeleid benoemd. Haar 

opdracht: het organiseren van een kennisconferentie, het horen van belanghebbenden en 

het schrijven van een initiatiefvoorstel voor het coffeeshopbeleid, gebaseerd op een zo 

groot mogelijk draagvlak in de raad.  

De kennisconferentie vond plaats op 23 april. Op basis van alle verkregen informatie 

heeft de raadwerkgroep een initiatiefvoorstel geschreven gericht op preventie, gedogen 

en handhaven. 

  

  

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

 

2.  Grondstoffenbeleid 

Het college heeft een variantenstudie uitgevoerd naar methodes van afvalinzameling. 

Twee varianten zijn via een enquête aan de inwoners voorgelegd. 62% van de deelnemers 

aan de enquête kiest voor de variant waarbij 1x per vier weken restafval wordt 

ingezameld plus een extra rolemmer voor pmd (plastic, metalen en drankkartons).  

Dit voorstel is gebaseerd op die gekozen variant. Vanwege de groeiende vraag naar 

grondstoffen is het van belang waardevolle grondstoffen uit afval te scheiden en deze 

opnieuw te gebruiken. Het rijk legt druk op gemeenten om het afvalscheidingpercentage 

te verhogen. Het doel van het rijk is: in 2015 een scheidingspercentage van 65% en in 

2020, 75%. Het huidige percentage in Doetinchem is 54. Met dit beleidsplan zou dat in 

2016, 65% moeten zijn. Met extra maatregelen zou het 70% moeten zijn in 2019. 

 

3.  Uitgangspunten Kadernota basismobiliteit 

Op 1 januari 2017 stopt de provincie Gelderland met de uitvoering van de huidige 

Regiotaxi. Vanaf die datum moeten gemeenten die taak zelf uitvoeren. In het kader van de 

decentralisaties hebben gemeenten ook taken gekregen op het gebied van 

doelgroepenvervoer. De provincie wil dat het flexibele openbaar vervoer geïntegreerd 

wordt in een nieuwe vervoersvoorziening. Daarom hebben provincie en zeven 

gemeenten in de regio een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Naar aanleiding van 

een bijeenkomst met de betrokken gemeenteraden is besloten om de Uitgangspunten 

voor de kadernota Basismobiliteit Achterhoek ter vaststelling aan de raden voor te 

leggen. 

  

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 
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2A, 21.00 uur, raadzaal                                    voorzitter: B. Vonk, griffier: M. Bolten 

  

4.  Investeringsbijdrage aan NV Amphion 

De raad heeft in oktober 2014 besloten over de budgetovereenkomst 2015 met 

NV Amphion. De raad heeft toen met een motie het college opgedragen het probleem 

van de afschrijvingssystematiek op te lossen. Het college stelt nu voor om dit op te lossen 

door de hypothecaire lening van gemeente aan Amphion voor de nieuwbouw, om te 

zetten in een eenmalige investeringsbijdrage. Doetinchem geeft een eenmalige 

investeringsbijdrage waarmee Amphion die lening in één keer aflost. De jaarlijkse subsidie 

aan Amphion voor rente en aflossing van de hypotheek vervalt daarmee. De gemeente 

gebruikt de vrijgevallen subsidie voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de 

investeringsbijdrage. De omzetting van lening in investeringsbijdrage is budgettair neutraal. 

Met de aflossing van de hypotheek vervalt tevens hypothecaire zekerheid, daarom neemt 

de gemeente de grond onder de schouwburg terug in eigendom en geeft deze uit in 

erfpacht aan Amphion. Amphion kan het pand dan niet verkopen zonder instemming van 

de gemeente. 

 

5.  Financiële monitor 2015  

In de financiële monitor rapporteert het college over de afwijkingen op de begroting 

2015. Eventuele structurele afwijkingen komen in de begroting 2016. De monitor 2015 

sluit met een negatief saldo. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve. 

Het college geeft een korte schets van de prognose van de algemene reserve. 

Het benoemt de onzekerheden in de komende tijd zoals de herverdeling van de middelen 

in het sociaal domein. De gemeente moet op haar tellen passen maar het college ziet de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. 

  

  

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

  

6.  Plan van aanpak fusie Participatiewet 

Met deze raadsmededeling informeert het college de raad over het vervolg van het 

fusietraject Participatiewet via het nieuwe plan van aanpak. Dit plan gaat over de 

transitiefase. Doel van de transitiefase is het per 1 januari 2016 tot stand brengen van een 

juridische structuur, het plaatsen van medewerkers, het hebben van een geaccordeerde 

begroting, het benoemen van sleutelfunctionarissen en het beginnen met de ontmanteling 

van de oude organisaties. Na de transitiefase volgt de transformatiefase. Daarvoor 

ontvangt de raad in het najaar 2015 een plan van aanpak. 

 

7.  Nieuwe regeling Euregio 

De EUREGIO is een samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, 

steden en (Land-)Kreise. De EUREGIO is werkzaam in de rechtsvorm van ‘eingetragener 

Verein’ (e.V.) naar Duits recht. Als gevolg van deze rechtsvorm hebben de Nederlandse 

lidgemeenten, in tegenstelling tot de Duitse, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

geen stemrecht en zijn zij formeel-juridisch niet aan de EUREGIO verbonden. Om deze 

reden is gezocht naar een nieuwe rechtsvorm voor de EUREGIO. De EUREGIO-organen 

hebben besloten te kiezen voor een grensoverschrijdend openbaar lichaam volgens het 

Verdrag van Anholt als nieuwe rechtsvorm. Het college stelt voor in te stemmen met 

deze rechtsvorm en daarmee ook in te stemmen met de harmonisatie van de 

lidmaatschapsbijdrage. 
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8.  Periodieke aandacht voor integriteit  

Een keer per kwartaal besteedt de raad in het openbaar aandacht aan integriteit. Raads- 

en collegeleden kunnen elkaar bevragen over mogelijke kwesties die zich de afgelopen 

maanden hebben voorgedaan. Doel is bevorderen van transparantie over handelen van 

bestuurders en in het openbaar afleggen van verantwoording. 

 

 

 

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 9 juli 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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