
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 6 december 2018 

 
 

 

 
Op donderdag 6 december 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergaderingen van 20 december 
2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Eindtijd is rond 21.00 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                       voorzitter: P. Herngreen, griffier M. Bolten 

 

1.  Controleprotocol en dienstverleningsplan accountant 2018 
Met het controleprotocol en de dienstverleningsovereenkomst voor de 
accountantscontrole 2018 geeft de raad de accountant het kader mee voor de 
controle van de jaarrekening 2018. 
In het protocol legt de raad vast welke afwijkingen hij acceptabel vindt bij de 
jaarrekening 2018. Het gaat om goedkeurings- en rapporteringstoleranties. 
In het dienstverleningsplan stelt de accountant de volgende specifieke 
aandachtsgebieden voor: Wmo/Jeugdzorg/Beschermd wonen; waardering  
gronden - met name A18 1e fase; onderbouwing voorzieningen en cybersecurity. 
 

2.  Belastingverordeningen 2019 
Het vaststellen van de belastingverordeningen is een uitwerking van de begroting. 
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven met 2,4% worden verhoogd 
(algemene prijsontwikkeling). Grotendeels conform het gestelde in de begroting 
zijn hierop een paar afwijkingen:  
- de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen met 1%; 
- de tarieven bij de Legesverordening zijn kostendekkend; 
- de tarieven onroerendezaakbelasting zijn veranderd; per saldo leiden ze tot een 

gemiddeld hogere aanslag van 2,4%; 
- de tarieven voor parkeerbelastingen en de rioolheffing worden niet verhoogd. 
 

3.  Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Het college stelt voor de Verordening Wmo te actualiseren vanwege diverse 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende aanpassingen: 
- De criteria voor toegang tot de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (AVS) 

zijn aangepast en de stapeling van zorgkosten is weggenomen.  
- De beheerder van een persoonsgebonden budget moet aan dezelfde 

voorwaarden voldoen als de cliënt. 
- Er komt een aanvullende voorwaarde dat de zorgaanbieder niet het beheer 

over een persoonsgebonden budget kan hebben. Dit voorkomt 
belangenverstrengeling. 

- Per 1 januari 2019 wordt (door een Algemene Maatregel van Bestuur) een 
abonnementstarief ingevoerd voor Wmo-voorzieningen. Daarmee vervalt, met 
uitzondering voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, de 
inkomensafhankelijke bijdrage. 

 
4.  Conceptbeleidskader duurzame energieopwekking 

Duurzame energieopwekking heeft een grote impact op het landschap. 
Het beleidskader Duurzame energieopwekking wordt het concrete toetsingskader 
waaraan initiatieven voor duurzame energieopwekking getoetst gaan worden.  
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Het concept beleidskader werkt onderstaande uitgangspunten randvoorwaardelijk 
uit: 
- alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn nodig;  
- initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden samen met 

de omgeving en belanghebbenden vormgegeven en 
- initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden 

landschappelijk ingepast.  
De raad wil bij dit onderwerp vroegtijdig betrokken worden. Het gaat om nieuw 
beleid waarbij de gemeente inwoners en belanghebbenden actief betrekt. 
De reacties uit de inspraakperiode komen in een eindverslag. Samen met het 
definitieve beleidskader, besluit de raad hierover in april/mei 2019. 
 

5.  Afronding bestuursopdracht Omgevingsvisie (raadsmededeling 2018-106) 
Via deze raadsmededeling geeft het college aan dat het niet langer nodig noch 
wenselijk is om een regionale omgevingsvisie op te stellen. Het college volgt 
daarmee de bevindingen van het bestuurlijk opstartteam Regionale Omgevingsvisie. 
Dat heeft geconstateerd dat het niet meer nodig is om verder te gaan met het 
opzetten van een aparte regionale omgevingsvisie. Het opstartteam heeft er 
vertrouwen in dat de gestelde doelen die zijn beschreven in de bestuursopdracht 
Regionale Omgevingsvisie ook bereikt kunnen worden via de nieuwe regionale 
werkwijze onder leiding van de Achterhoek Board. Daar komt bij dat de 
Omgevingswet niet voorziet in het maken van een lokale omgevingsvisie naast een 
regionale omgevingsvisie, terwijl de betrokken gemeenten er de voorkeur aan 
geven om een lokale Omgevingsvisie te maken. 

 
 

 

 
 
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 
In beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. 
Dat doen zij door 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) 399 541 of 
per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  
 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergadering van 20 december 2018 voor een debat tussen de raadsfracties. 
Die avond neemt de gemeenteraad besluiten over die onderwerpen.  
 
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 
https://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 https://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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