
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 12 september 2018 

 
 

 

 
Op woensdag 12 september 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
bijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 
27 september 2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De twee parallelsessies beginnen om 19.30 uur. Eindtijd is rond 20.45 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                            voorzitter: J. Berends, griffier M. Bolten 

 

1.  Bestemmingsplan ziekenhuis 2017 – opnieuw vaststellen 
September 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ziekenhuis-2017’ 
vastgesteld. Tegen dit besluit zijn zeven beroepschriften ingediend. De gemeente 
heeft daartegen een verweerschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtsspraak 
van de Raad van State (ABRS). Enkele beroepsgronden zijn voor het college 
aanleiding om de raad een aantal wijzigingen op onderdelen van het bestemmings-
plan voor te leggen, hangende de beroepsprocedure. Het gaat met name om het 
ontsluiten van woningen, bedrijven en gronden rondom het beoogde ziekenhuis-
terrein en om borging van het gemeentelijk monument, de voormalige boerderij 
Kemnaderallee 5/5a. Daarnaast zijn enkele onderdelen aangevuld wat betreft 
aspecten van geluid en Groene ontwikkelingszone. 
 

2.  Nota welstand Doetinchem, aanvulling beeldkwaliteitsplan ziekenhuis 
In de Welstandsnota is bepaald dat het buitengebied welstandsvrij is. 
De nieuwbouw van ziekenhuis Slingeland is gepland in het buitengebied op een 
plek nabij de A18. Het college stelt voor om voor de nieuwbouw een 
beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe ziekenhuis toe te voegen aan de 
welstandsnota. Daarmee ontstaat er een juridische basis voor welstandstoetsing. 
Ook krijgt de welstandscommissie een ruimtelijk en architectonisch kader waaraan 
zij de nieuwbouw en de omgeving van het ziekenhuis, kan toetsen. 
De welstandscommissie en het ziekenhuis hebben al contact met elkaar over de 
welstandstoets die uitgevoerd gaat worden. 
 

3.  Periodieke aandacht voor integriteit (besloten behandeling) 
Iedere drie maanden staat het onderwerp integriteit expliciet op de agenda.  
Raads- en collegeleden kunnen elkaar bevragen op integriteitskwesties. 

 
 
 
1B, 19.30 uur, werkcafé                                        voorzitter: H. Dales, griffier M. Schennink 
 
4.  Zienswijze begroting 2019 Regio Achterhoek 

Regio Achterhoek stuurt jaarlijks de ontwerpbegroting naar de deelnemende 
gemeenten. De gemeenteraden mogen hun zienswijze geven over deze begroting 
voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt. 
De begroting 2019 sluit aan op de eerdere (raads)besluiten over de 
doorontwikkeling van de Regio Achterhoek. In 2019 heeft de Regio een begroting 
van ca. € 3,2 mln. Het college stelt aan de raad voor om twee aandachtspunten als 
zienswijze bij Regio Achterhoek in te dienen. 1.: concretiseren van projecten in 
jaarplan en/of Agenda 2030. 2.: projecten uit het investeringsfonds moeten voldoen 
aan de criteria zoals vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. 
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5.  Brief rekenkamercommissie over Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)  
In 2017 heeft de rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en 
Montferland (RC BBLM) onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffend-
heid van de ODA. Het resultaat was het rapport ‘Over de ODA’. De rekenkamer van 
Doetinchem heeft een kort onderzoek gedaan om te kijken of de conclusies en 
aanbevelingen uit dat rapport in Doetinchem werden onderschreven.  
De bestuurlijke en ambtelijke organisatie herkennen de situatie rondom de ODA 
zoals geschetst in het rapport. Er zijn de nodige aandachtspunten voor de toekomst. 
Daarbij moeten de gemeenteraden vroegtijdig in positie worden gebracht om hun 
kaderstellende rol goed kunnen vervullen.  
 

6.  Regionale visie inkoop sociaal domein 
December 2017 hebben alle 8 gemeenten in de regio Achterhoek de regiovisie voor 
het sociaal domein vastgesteld: Samenwerken om elkaar te versterken. 
De gemeenten willen vanuit deze gezamenlijke visie een vertaling maken naar een 
gezamenlijke visie op inkoop voor het sociaal domein. 
Een regionale werkgroep heeft een inhoudelijk kader ontwikkeld om aan te geven 
hoe de Achterhoekse gemeenten willen sturen op de rolverdeling gemeente-
zorgaanbieder en hoe zij de bekostiging van het zorgaanbod verder willen 
concretiseren en uitwerken. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende Regionale 
visie inkoop sociaal domein vanaf 2021. De uitgangspunten voor deze visie zijn 
1. Sturen op realisatie van maatschappelijke doelen met een passende financiering, 
2. Ontschotten van budgetten zodat er meer ruimte ontstaat om te doen wat nodig 
is en 3. Ruimte bieden om te experimenten. 
 

7.  Krediet sloop Het Palet 
Het voormalig schoolgebouw Het Palet is niet meer in gebruik sinds 1 augustus 
2017. De staat van het gebouw is dusdanig dat hergebruik/herbestemming niet 
mogelijk is. De natuuronderzoeken zijn afgerond en het gebouw kan gesloopt 
worden. Samen met de buurtbewoners gaat nagedacht worden over invulling van 
de locatie die vrijkomt door de sloop. 
De kosten voor sloop zijn begroot op 65.000 euro. Dit kan worden opgevangen 
binnen de reserve onderwijshuisvesting. 
 

 

 
 
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 27 september 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 
http://besluitvorming.doetinchem.nl.  

mailto:griffie@doetinchem.nl
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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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