Agenda voor de beeldvormende raad van 8 september 2016
Op donderdag 8 september 2016 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst.
In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 22 september 2016.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, Raadhuisstraat 2,
Doetinchem.
De eerste twee bijeenkomsten (parallelle sessies) beginnen om 19.30 uur. Na een pauze om
20.45 uur beginnen de tweede sessies om 21.00 uur. Eindtijd is omstreeks 22.00 uur.
1A, 19.30 uur, raadzaal

voorzitter: S. Kroon, griffier: M. Bolten

1.

Lokale woonagenda
In 2012 heeft de gemeenteraad de huidige woonvisie vastgesteld voor de periode tot
2020. Inmiddels zijn er wijzigingen geweest in wet- en regelgeving. Ook zijn er
veranderingen geweest op andere beleidsterreinen waardoor de woonvisie uit 2012 niet
meer actueel is. Daarom stelt het college voor om de Lokale woonagenda gemeente
Doetinchem 2016-2025 vast te stellen als opvolger van de woonvisie. Met de lokale
woonagenda in plaats van een woonvisie sluit het college aan bij de Regionale Woonagenda
Achterhoek 2015-2025.

2.

Uitvoering herziene woningbouwstrategie
Volgens de herziene woningbouwstrategie wordt het aantal nieuwe woningen tot
1 januari 2025 beperkt tot 1375. In dit voorstel beschrijft het college hoe het dat wil
uitvoeren. Het college gaat in op alle ruimtelijke aspecten die bij die beperking een rol
spelen. Onder andere. het schrappen van de bestemming ‘centrum’ en ‘gemengd’ in alle
bestemmingsplannen, risico’s op planschade en hoe om te gaan met bestaande
bouwinitiatieven.

3.

Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis (raadsmededeling 2016-67)
Het college heeft op 12 juli het ruimtelijk Toetsingskader locatie A18/N317 vastgesteld.
Met de mededeling informeert het college de raad waaraan het bestemmingsplan,
de bouwplannen en de inrichtingsplannen van het ziekenhuis getoetst zullen worden.
Het ruimtelijk kader van het toetsingskader is opgesteld door de gemeente en gaat over
richtinggevende voorwaarden voor de ontwikkeling van het ziekenhuis op de locatie.
Deel 2 en deel 3, Programma van eisen en Nota van uitgangspunten van het toetsingskader, zijn door het ziekenhuis opgesteld. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan na de jaarwisseling ter inzage gaat en vervolgens aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd.

1B, 19.30 uur, werkcafé
4.

voorzitter: P. Gerritsen, griffier: M. Schennink

Financiële monitor 2016
Met de monitor rapporteert het college over de financiële afwijkingen op de begroting
2016. De rapportage gaat over het eerste half jaar 2016. De afwijkingen heeft het college
doorgerekend naar het hele jaar 2016. Structurele afwijkingen zijn verwerkt in de
Voorjaarsnota 2016 of komen als aanmelding in de Begroting 2017. Per saldo is er een
financiële afwijking van € 396.000 ten opzichte van de begroting 2016. Dit is de uitkomst
van enkele financiële voor- en nadelen. Het college beschrijft vier budgettair neutrale
afwijkingen en meldt nog twee financiële afwijkingen voor het sociaal domein.

Agenda voor de beeldvormende raad van 8 september 2016

5.

VNOG: risicoprofiel en beleidsplan 2017-2020
Het bestuur van de veiligheidsregio moet eens per vier jaar een beleidsplan vaststellen.
Dit plan is gebaseerd op een risicoprofiel. Dat profiel is een analyse van de
waarschijnlijkheid en impact van de risico’s in deze regio in de periode 2017-2020.
De VNOG legt zijn deelnemende gemeenten een voorlopig risicoprofiel en (bijbehorend)
conceptbeleidsplan 2017-2020 voor. Het raadsvoorstel noemt elf risico’s. De VNOG stelt
voor om vier van deze risico’s met extra prioriteit uit te werken: overstromingen, uitval
ICT-voorzieningen, uitval nutsvoorzieningen en langer thuis wonende verminderd
zelfredzame personen.
Het college stelt voor met het voorlopig risicoprofiel in te stemmen. Aanvullend kan de
raad lokale risico’s en aandachtpunten aan het bestuur van de veiligheidsregio meegeven.

6.

VNOG: 1ste wijziging gemeenschappelijke regeling 2010
Het zijn de colleges van de deelnemende gemeenten die de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling vaststellen. Maar de colleges moeten de wijziging eerst aan
de raden voorleggen. De raad heeft in juni 2016 ingestemd met de concept 1e wijziging
GR VNOG 2010. Nu vraagt het college de gemeenteraad om toestemming om de
definitieve 1e wijziging GR VNOG 2010 vast te stellen.

2A, 21.00 uur, raadzaal

voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: M. Bolten

7.

Rapport rekenkamer over doorwerking van aanbevelingen uit
onderzoeksrapporten Het rapport is vanaf 1 september beschikbaar
De voorzitter van de gemeenteraad neemt het rapport in ontvangst. Er volgt een
informatieve behandeling; de rekenkamer geeft een toelichting op het onderzoek.
De algemene conclusie van het onderzoek is dat er in een aantal gevallen sprake was van
directe en indirecte doorwerking. De doorwerking is groter naarmate onderwerpen
beter aansluiten bij actuele thema’s van de raad. De algemene conclusie is uitgewerkt in
vijf conclusies en vier aanbevelingen. In het raadsvoorstel geeft de griffier concrete
adviezen aan de raad naar aanleiding van de aanbevelingen.

8.

Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk duurzaam 2016-2017
(raadsmededeling 2016-55)
Met de raadsmededeling informeert het college de raad over de uitwerking van de
raadsbesluit over het koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam en het budget dat
de raad bij de voorjaarsnota beschikbaar heeft gesteld. De uitvoeringsagenda beschrijft
concrete projecten en activiteiten. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven
is een rode draad in de activiteiten. Doetinchem werkt met de andere Achterhoekse
gemeente aan energieneutraliteit in 2030. De behaalde resultaten worden in de loop van
2017 afgezet tegen de (regionale) doelstellingen.

9.

Periodieke aandacht voor integriteit (niet openbaar)
Periodiek bespreken raad- en collegeleden mogelijke integriteitzaken met elkaar.
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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 22 september 2016 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.

