
Conclusies beeldvormende raad 5 maart 2015 

 

Onderwerp Gasten van de raad Korte samenvatting reacties  

1. Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Onderwijs, openbare orde & 

veiligheid  

 

- Economie & werk 

 

- Geen 

 

 

- Dhr. M. Buunk, Ondernemers- 

vereniging Doetinchem (OVD) 

 

- Hiervoor hebben zich geen insprekers gemeld. De 

voorstellen zijn daarom niet behandeld. 

 

- De heer Buunk houdt een pleidooi om het Aanvalsplan 

Binnenstad niet te laten verzanden in de 

kerntakendiscussie.  

2. Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Bereikbaarheid, Wonen & 

woonomgeving 

Geen  Hiervoor hebben zich geen insprekers gemeld. De 

voorstellen zijn daarom niet behandeld. 

  

3. Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Sport 

 

 

 

 

- Sociaal domein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mw. M. Nolsen, Sportservice 

Doetinchem 

 

 

 

- Dhr. C. Stevens, St. Sport & 

Cultuur Gaanderen 

 

 

 

- Dhr. H. Wubbels, inloophuis 

Oude IJssel 

 

 

 

 

- Dhr. L. van der Heiden 

 

 

 

 

- Mevrouw Nolsen ziet binnen scenario 3 duidelijke 

aanknopingspunten om het gemeentelijke sport- en 

beweegbeleid vorm te geven. Haar volledige reactie zit als 

bijlage bij de stukken.  

 

- De stichting heeft onlangs een visiedocument ontwikkeld 

met daarin aandacht voor de toekomst van De Pol in 

Gaanderen. De reactie van de heer Stevens is verwoord in 

het visiedocument; dit zit als bijlage bij de stukken.  

 

- De heer Wubbels stelt twee vragen aan de raad: binnen 

welk scenario denkt de raad dat de kans het grootst is op 

het laten voeren van de regie over het eigen leven, de 

eigen omgeving en het nemen van individuele en collectieve 

verantwoordelijkheid en wat is nodig om dat te bereiken?  

 

- De reactietermijn was te kort om met de sociale raad te 

bespreken, daarom spreekt de heer Van der Heiden op 

persoonlijke titel. Hij adviseert om de scenario’s niet zo uit 

te werken dat er een compleet nieuwe situatie ontstaat. 
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- Cultuur 

 

- Mw. J. Grootjans, St. Behoud 

Stads- en Ambtsbegraafplaats, St. 

Catharina Cultureel en 

Molenstichting Doetinchem 

 

- Mw. I. Heijting, Historische 

Vereniging Deutekom 

 

 

 

 

- Mw. E. van de Haar, Gruitpoort 

 

 

 

 

- Dhr. C. Droste, Amphion 

 

 

 

 

- Dhr. T. Huisman, Muziekschool 

 

 

 

 

 

- Mw. W. Broekhuijsen, Bibliotheek 

 

 

 

- Mw. M. Kool, Stadsmuseum 

 

- Mevrouw Grootjans houdt een pleidooi om niet te 

bezuinigen op het cultuurhistorisch budget. Onderhoud 

van monumenten kost geld, en meer inzet door 

vrijwilligers is niet mogelijk.  

 

- De vereniging is tegen het opnieuw opbouwen van 

stadspoorten. Beter is te verwijzen naar de restanten die 

er nog zijn en je te richten op de realisatie van nieuwe, 

moderne iconen. De volledige bijdrage van mevrouw 

Heijting staat bij de stukken in het bis.  

 

- De Gruitpoort adviseert te kiezen voor scenario 2. Dit 

biedt kansen voor het verhogen van de effectiviteit zonder 

de basisstructuur kapot te maken. Haar volledige bijdrage 

staat bij de stukken in het bis.  

 

- De heer Droste ziet de meeste mogelijkheden binnen 

scenario 2. Hij gaat daar graag met de collega-instellingen 

en de raad over in gesprek. Zijn volledige bijdrage staat bij 

de stukken in het bis.  

 

- In scenario 2 zitten de meeste aanknopingspunten met de  

denkbeelden en visie van de muziekschool. Meer markt en 

eigen verantwoordelijkheid, maar ook een gemeente die de 

basale culture voorzieningen probeert te waarborgen. Zijn 

volledige bijdrage staat bij de stukken in het bis.  

 

- Mevrouw Broekhuijsen wil de raad met 5 stellingen 

overtuigen van de onmisbaarheid van de bibliotheek voor 

de inwoners van Doetinchem en de Achterhoek.  

 

- Mevrouw Kool wijst op de samenwerking tussen 

stadsmuseum, kunstuitleen, VVV en Borghuis. 
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- Dhr. J. Tiemessen, 

centrummanager 

 

In totaal 70 vrijwilligers zetten zich in voor dit stukje 

culturele aanbod dat laat zien dat Doetinchem gastvrij met 

hoofdletters schrijft.  

 

- De heer Tiemessen houdt een pleidooi voor het 

evenementenaanbod. Dat wordt onderdeel van het 

Aanvalsplan Binnenstad. Faciliterende rol van de overheid 

is belangrijk om evenementenaanbod in stand te houden.  

4. Kerntakendiscussie, de thema’s: 

- Groen, natuur & landschap 

- Duurzaamheid & milieu 

- Organisatie & bedrijfsvoering 

Hiervoor hebben zich geen 

insprekers gemeld. De voorstellen 

zijn daarom niet behandeld.  

 

  

VERVOLG 

 

Op 12 maart 2015 (beeldvormende raad) heeft het college de mogelijkheid om te reageren op de 

raadsvoorstellen. Op 19 maart (raadsvergadering) is een debat tussen de raadsfracties. Die avond 

neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen. 

 


