
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 11 januari 2018 

 

 

Op donderdag 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 25 januari 2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, 
Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De twee bijeenkomsten (parallelsessies) beginnen om 19.30 uur. Eindtijd is omstreeks 
21.00 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                      voorzitter: N. Verhoeven, griffier M. Bolten 

 

1.  Gelegenheid voor inwoners om een onderwerp aan de raad voor te leggen  
Volgens de Verordening op de raadscommissie beeldvormende raad hebben 
inwoners gelegenheid een onderwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. 
De betreffende inwoner heeft zijn verzoek om dit punt te agenderen aan het 
presidium voorgelegd. Het presidium is akkoord gegaan. Het onderwerp betreft 
de afwijzing door het college van het verzoek twee burgerwoningen te mogen 
bouwen op een locatie in Gaanderen. 
 

2.  Bestemming wonen en zorg 
Vanwege de invoering (landelijk) van een scheiding tussen wonen en zorg, stelt het 
college voor om een nieuwe systematiek te hanteren bij de toewijzing van een 
bestemming aan zorggerelateerd wonen. 
In de voorgestelde systematiek is de basisindeling bestemming Maatschappelijk of 
bestemming Wonen: 
- Binnen de bestemming Maatschappelijk kan desgewenst de functieaanduiding 

zorginstelling of de functieaanduiding wonen gebruikt worden. 
- Binnen de bestemming Wonen kan desgewenst de functieaanduiding 

zorgwoning gebruikt worden. 
 

3.  Businessplan Sportbedrijf Doetinchem 
In april 2017 heeft de raad de sportvisie Doetinchem in Vorm 2017-2021 vastgesteld 
en besloten om een sportbedrijf Doetinchem te realiseren. Voorliggend voorstel is 
de uitwerking van dit besluit. Met het sportbedrijf wil de gemeente uitvoering 
geven aan de sportvisie. De verantwoordelijkheden van gemeente en sportbedrijf 
zijn gescheiden: de gemeente blijft verantwoordelijk voor de sport in Doetinchem, 
het sportbedrijf wordt een uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
totaal van beheer, onderhoud en exploitatie. Het college stelt voor om de 
structurele financiële bijdrage aan het sportbedrijf vast te stellen op € 4.286.000 
voor tien jaar. Deze bijdrage is nodig om het producten- en dienstenaanbod aan te 
kunnen bieden. Het college stelt voor dat de raad een voornemensbesluit neemt om 
het sportbedrijf van start te laten gaan en te kiezen voor een overheids-BV als 
rechtsvorm. Dit besluit is onder voorbehoud van een positief advies van de OR.  
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1B, 19.30 uur, werkcafé                             voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: M. Schennink 
 
4.  Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2018 

Dit uitvoeringsprogramma laat de activiteiten van de mobiliteitsprojecten zien die 
in 2018 worden uitgevoerd. Onderdeel is de aanpak van de Terborgseweg. 
Hiervoor heeft de raad al een krediet van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. 
Omdat het betreffende projectgebied groter is geworden, is een aanvullende 
investering van € 1,2 miljoen nodig. Ook de reconstructie van de Energieweg, 
Duval Slothouwerstraat, Raadhuisstraat-Rozengaardseweg en 
verkeersveiligheidsmaatregelen bij de basisscholen IJzevoorde en Hogenkamp 
zitten in het uitvoeringsprogramma. In totaal stelt het college voor een krediet 
van € 2,9 miljoen ter beschikking te stellen.  
 

5.  Regiovisie Opvang en Bescherming 
De functie ‘centrumgemeente’ voor maatschappelijke opvang en bescherming 
gaat verdwijnen. Elke gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor deze taak. 
Gemeenten hebben van het ministerie de opdracht gekregen eind 2017, begin 
2018 een Regiovisie Opvang en bescherming vast te stellen. Bedoeling is dat 
cliënten in Opvang en Bescherming een zo normaal mogelijk leven leiden, vanuit 
de gedachte van een inclusieve samenleving. Cliënten met psychische of 
psychiatrische problematiek waarvoor permanent toezicht nodig is, vallen onder 
de Wet langdurige zorg. Er is de afgelopen periode, in opdracht van Doetinchem 
als centrumgemeente, met de diverse stakeholders in de Achterhoek gesproken. 
Zowel met uitvoerders, gemeenten, cliëntvertegenwoordigingen en 
zorgverzekeraars. Er zijn in aansluiting op de visie van een inclusieve samenleving, 
uitgangspunten voor de regionale visie benoemd en er is een plan van aanpak 
opgesteld voor de verdere uitvoering van het proces. 
 

6.  Periodieke aandacht voor integriteit (behandeling niet openbaar) 
Iedere drie maanden staat het onderwerp integriteit expliciet op de agenda.  
Raads- en collegeleden kunnen elkaar bevragen en/of aanspreken over mogelijke 
integriteitszaken. 

 
 
  

 
 
 
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) 399 541 / 
377 145 of per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  
 
De meeste onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de 
agenda van de raadsvergadering van 25 januari 2018 voor een debat tussen de 
raadsfracties. Die avond sluit de gemeenteraad af met het nemen van besluiten over die 
onderwerpen.  
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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. 
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