
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 30 maart 2017 

 

 

Op donderdag 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 12 april 2017. 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 omstreeks 22.30 uur. 

 

 

1A, 19.30 uur, raadzaal                        voorzitter: N. Verhoeven; griffier M. Bolten 

 

1.  Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen  

Na de vaststelling door de raad van de Uitvoeringsnota drugsbeleid heeft het college 

samen met de partners IrisZorg en GGD het preventie- en voorlichtingsbeleid 

uitgewerkt in een jaarplan. Dat plan is een inventarisatie van de bestaande activiteiten 

door de gemeente en de samenwerkingspartners. Onderdeel is ook de verplichting om 

een Preventie- en Handhavingsplan alcohol vast te stellen. Daarnaast is er aandacht voor 

activiteiten als preventie en voorlichting over roken, gaming en gebruik internet (sociale 

media).  

 

2.  Initiatiefvoorstel raadswerkgroep pilot regelarme bijstand 

Een raadswerkgroep heeft in beeld gebracht welke belemmeringen bijstandsontvangers 

ervaren om uit te stromen naar betaald werk en welke ruimte en aanpassingen nodig 

zijn om belemmeringen weg te nemen. De raadswerkgroep komt tot de conclusie dat 

de belemmeringen niet zozeer te maken hebben met bijstandsregels. Daarom is het 

voorstel om niet mee te doen aan de landelijke pilot; wel zijn lokale verbeteringen 

mogelijk. De werkgroep geeft daar mogelijke richtingen voor aan. Die gaan vooral over 

werkwijzen en cultuur bij Laborijn, gemeente en instellingen (sterk aan de gemeente 

verbonden) als Buurtplein of Stadskamer. De raadswerkgroep vraagt een eerste reactie 

van het college bij de voorjaarsnota en bij de begroting 2018 een plan van aanpak. 

  

  

1B, 19.30 uur, werkcafé                               voorzitter: B. Vonk; griffier E. Radstaak 

 

3.  Stimuleringsgebieden transformatie en doorontwikkeling 

Aanpak van leegstand en het behouden c.q. verbeteren van leefbaarheid vragen om een 

bundeling van inzet en gelden. Met het aanwijzen van ‘stimuleringsgebieden’ en ‘gebieden 

van invloed’ beoogt het college dit te realiseren. Het college stelt voor om voor de 

prioriteitsgebieden ‘Centrum en omgeving’ en ‘Wehl’ als stimuleringsgebieden aan te 

wijzen: de (deel)gebieden Ei, IJsselkade, Burgemeester van Nispenstraat, Terborgseweg, 

Veentjes, Schouwburgplein en het centrum van Wehl. Als gebied van invloed stelt het 

college voor de (deel)gebieden Raadhuisstraat, Dr Huber Noodtstraat, Plantsoenstraat 

en de zone tussen Terborgseweg en C Missetstraat aan te wijzen. 

 

4.  Centrumomgeving -> scenario’s 

Voorjaar 2016 is het project centrumomgeving van start gegaan. Er is een 

richtinggevend kader vastgesteld, er zijn interviews gehouden, onderzoeken gedaan en 

workshops geweest met diverse betrokken partijen. Dit heeft per deelgebied 

(Terborgseweg en Veentjes) tot een aantal scenario’s geleid en tot de keuze van een 

voorkeursscenario. 

Voor het deelgebied Terborgseweg is het scenario De Rode Loper daarbij aangewezen als 

het voorkeursscenario; voor het deelgebied De Veentjes is het voorkeursscenario 
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Wonen aan het park. Het college stelt aan de raad voor keuze voor de 

voorkeursscenario’s te volgen. Ook vraagt het college een krediet van € 1,4 miljoen om 

de voorkeursscenario’s uit te kunnen voeren. 

 

5.  Intrekken aantal beeldkwaliteitplannen 

 De gemeenteraad stelt beeldkwaliteitplannen voor nieuwe ontwikkelingen vast. Voor de 

duur van de ontwikkeling hebben die plannen voorrang op de welstandnota.  

Na afronding van een ontwikkeling gaat in het betreffende gebied het algemene 

welstandbeleid gelden. Het college stelt voor de beeldkwaliteitplannen in te trekken 

voor gebieden Burgemeester Van Nispenstraat en brandweerkazerne (de ontwikkeling 

is afgerond), bedrijventerrein Wijnbergen, woonwijk Oosseld en woonbuurt Norman 

Belvealstraat (de ontwikkeling is zo goed als afgerond en gehele afronding is op korte 

termijn niet te verwachten), Pelgrimterrein Gaanderen (de ontwikkeling wijkt af van het 

beeldkwaliteitplan) en woningbouwontwikkelingen Heelweg, Mosterdweg en 

Wijnbergen Het Oosten (de ontwikkeling gaat niet door). 

 

  

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur 

  

  

2A, 21.00 uur, raadzaal                       voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: M. Bolten 

  

6.  Sportvisie en realisatie sportbedrijf 

De rol van sport in de samenleving verandert: sporten en bewegen zijn belangrijke 

onderdelen van een gezonde leefstijl en daarom is het wenselijk dat zoveel mogelijk 

Doetinchemmers regelmatig sporten en bewegen. Sport is daarnaast een middel om 

zichtbaar te zijn als gemeente en regio. 

In de nieuwe sportvisie heeft het college deze rol van sport en bewegen onderbouwd. 

Ook maakt het college duidelijk welke randvoorwaarden gelden: sportvraag, aanbod en 

voorzieningen moeten optimaal op elkaar afgestemd worden; dat kan met een 

sportbedrijf. Het college stelt voor een sportbedrijf te realiseren, samen met 

Sportservice Doetinchem, BUHA BV (tak sportaccommodaties), SaZa Topsporthal 

Doetinchem en Sportcentrum Rozengaarde BV. 

 

7.  Reglement van orde van de raad 2017 

Het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen (RvO) bundelt alle afspraken die 

de orde van de raadsvergaderingen betreffen. De basis van het RvO is de Gemeentewet. 

Daar waar de Gemeentewet ruimte laat aan gemeenten om zaken nader in te vullen, is 

ons RvO aanvullend op de Gemeentewet. 

Door verschillende ontwikkelingen doet de griffier het voorstel om het Reglement van 

orde voor de raadsvergaderingen 2013 (RvO 2013) te actualiseren en te vervangen 

door een nieuw, geactualiseerd RvO 2017. 

 

8.  Risicomanagement, voorstel van de griffier 

Het college heeft de griffier gevraagd een advies te geven over de doorontwikkeling van 

risicomanagement in relatie tot de gemeenteraad. Het college is momenteel bezig met 

de doorontwikkeling van financieel risicomanagement. Het wil echter een bredere 

invulling aan risicomanagement geven. De griffier ziet het verzoek van het college aan 

hem vooral in het licht van die bredere invulling dus, als doorontwikkeling van algeheel 

of beleidsinhoudelijk risicomanagement. In zijn raadsvoorstel formuleert de griffier zijn 

advies over deze doorontwikkeling. 
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2B, 21.00 uur, werkcafé                            voorzitter: S. Kroon; griffier: E. Radstaak 

    

9.  Beleidskader sociaal domein Doetinchem 2017-2020 

Met het raadsbesluit (16-2-2017) Vernieuwd kader DDK heeft de raad het bestaande, 

versnipperde kader voor De Doetinchemse Keuze samengebracht en vereenvoudigd. 

Het college heeft het beleid van De Doetinchemse Keuze geëvalueerd. Op basis 

daarvan, en de ervaring met de pilots jeugd komt het college tot zeven aanbevelingen. 

Deze aanbevelingen zijn verwerkt tot een aantal nieuwe kaders, o.a. gericht op: regie op 

eigen leven, zinvolle deelname aan de samenleving, inzetten op preventie, 

resultaatgerichte en maatwerk ondersteuning, veiligheid borgen voor inwoners, 

samenwerking om het makkelijker voor inwoners te maken. 

 

10.  Privacybeleidskader 

Volgens het college is, met de komst van taken in het sociaal domein naar de 

gemeenten, de noodzaak voor het opstellen van een algemeen privacybeleidskader en 

een bijzonder privacybeleidskader voor het sociaal domein noodzakelijk geworden. 

Het college stelt de raad daarom voor om het Privacybeleidskader Gemeente 

Doetinchem vast te stellen en het informeert gelijktijdig de raad over de vaststelling 

door het college zelf van verscheidene privacydocumenten voor het sociaal domein. 

 

 

 

Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 

 

In de beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. Dat 

doen zij door te informatie op te halen 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 12 april 2017 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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