
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 5 maart 2015 

 

 

Op donderdag 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 19 maart 2015. 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de deelsessies in het stadhuis, Raadhuis- 

straat 2, Doetinchem.  

De raadsbijeenkomst begint om 19.30 uur; eindtijd is naar verwachting 23.00 uur. 

 

 

19.30 uur, raadzaal                             voorzitter: A. van de Haar; griffier: R. Janssens 

1.  Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Onderwijs 

- Openbare orde & veiligheid  

- Economie & werk 
 

 

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

2.  Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Bereikbaarheid 

- Wonen & woonomgeving 

 

 

Pauze van 20.45 uur tot 21.00 uur 

 

 
 

21.00 uur, raadzaal                                         voorzitter: B. Vonk; griffier: R. Janssens 

3.  Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Sport 

- Cultuur 

- Sociaal domein 

 
 

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

4.  Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Groen, natuur & landschap 

- Duurzaamheid & milieu 

- Organisatie & bedrijfsvoering 

 

Toelichting 

Met deze bijeenkomst organiseert de gemeenteraad de inspraak op de raadsvoorstellen over 

de thema’s van de kerntakendiscussie. Raadsleden willen zich een compleet vormen van de 

reacties uit de samenleving. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.  

 

Vervolg 

Op 12 maart 2015 is er een vervolgbijeenkomst; dan reageert het college op de voorstellen. 

Vervolgens komt het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering van 19 maart 2015 

voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond sluit de gemeenteraad af met het nemen van 

besluiten over de raadsvoorstellen.  

 

Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u vanaf 3 maart 2015 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. 
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