
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 17 mei 2018 

 

 

Op donderdag 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 31 mei 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 
20.45 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                               voorzitter: S. Kroon, griffier M. Bolten 

 

1.  Augustinusschool Gaanderen 
Naar aanleiding van een verzoek tot agenderen van een belanghebbende. 
Toekomst Augustinus- en Martinusschool (raadsmededeling 2018-38) 
 

2.  Bestemmingsplan 'Ringweg 4 en 4a (herstel) - 2018' 
De raad heeft op 16 december 2016 het bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a-2016 
vastgesteld. Tegen dat besluit was beroep mogelijk en meerdere partijen hebben 
daar gebruik van gemaakt. Die beroepen zijn door de bestuursrechter afgewezen 
op één beroep na. Om dit te herstellen, legt het college nu dit bestemmingsplan 
voor. De wijziging betreft de aanduiding ‘niet-grondgebonden’ aan alle agrarische 
gronden van het perceel Ringweg 4. Deze reparatie moet binnen 24 weken 
plaatsvinden. Door het wijzigen van deze aanduiding is uitloop van scharrelvarkens 
mogelijk buiten het toegestane bouwvlak. Het verbod op dierenverblijven buiten 
het bouwvlak blijft gehandhaafd. 
 

3.  Bestemmingsplan Tuinstraat 6-2017 (Gaanderen) 
Het college stelt voor dat de raad het bestemmingsplan ‘Tuinstraat 6 – 2017’ 
vaststelt. Basis voor dit bestemmingsplan zijn het VAB-beleid en afspraken uit de 
koopovereenkomst met de initiatiefnemer over de aankoop van gronden ten 
behoeve van de Oostelijke Randweg. 
Het voorgestelde plan maakt twee nieuwe woningen mogelijk en bestemt de 
voormalige agrarische bedrijfswoning tot woning. 
Om de beoogde kwaliteit van de ruimtelijke uitwerking vast te leggen, zijn een 
erfinrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
 

4.  Krediet verbouwing stadhuis en Zorgplein 
Het college vraagt een krediet om een aantal verbeteringen te realiseren in het 
stadhuis en in het gebouw van Zorgplein: 
- De verbeteringen/aanpassingen hebben te maken met de uitvoering van de 

gD2020-visie – toewerken naar een flexibele, integraal werkende organisatie. 
- In 2011 is bij een interne verbouwing van het zorgplein het deel van het 

Buurtplein niet meegenomen. Buurtplein gaat ook naar een flexibel 
werkplekconcept toe en daarom gaat dit nu ook mee in de aanpassingen. 
Ten slotte is het doel om stadhuis en zorgplein optimaal te benutten zodat geen 
externe ruimte meer hoeft te worden gehuurd. 

- De verbouwing wordt ook aangegrepen om een aantal duurzaamheidsdoelen 
te realiseren. 
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1B, 19.30 uur, werkcafé                             voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: M. Schennink 
 
5.  Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GGD Noord- en Oost Gelderland 

De GGD NOG is een zgn. gemeenschappelijke regeling (GR). De gemeenteraden 
hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. 
Jaarstukken: het college stelt voor de jaarstukken 2017 van de GGD NOG voor 
kennisgeving aan te nemen. Het positieve saldo gaat deels naar publieke 
gezondheidszorg voor statushouders en deels naar een bestemmingsreserve. 
Conceptbegroting: het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op 
deze begroting. Deze sluit aan op de Bestuursagenda 2014-2018. 
Het college stelt voor dat de raad zienswijzen geeft op twee van de drie nieuwe 
beleidsontwikkelingen. 1. Rijksvaccinatieprogramma: de GGD te vragen dit efficiënt 
te organiseren. 2. Uitbreiding E-movo op praktijkonderwijs en mbo: de GGD te 
vragen terugkoppeling te geven op de resultaten. 
 

6.  Versterking rol van de raad op sturing Laborijn 
Begin dit jaar is een raadswerkgroep (bestaande uit raadsleden van Aalten, 
Doetinchem en Oude IJsselstreek) aan de slag geweest om een raadsvoorstel te 
schrijven (a) over de wijze waarop de drie raden zouden kunnen samenwerken bij 
het sturen op Laborijn en (b) over de wijze waarop en de inhoud waarover de rade 
geïnformeerd wensen te worden over de realisatie van doelen van Laborijn. 
Het voorliggende raadsvoorstel vormt de uitkomst hiervan. 
 

7.  Toepassen normenkader hulp bij het huishouden (raadsmededeling 2018-37) 
In de raadsmededeling informeert het college de raad dat het besloten heeft tot 
het hanteren van een normenkader als leidraad bij het bepalen van het benodigde 
aantal uren hulp bij het huishouden. Het college heeft dit besluit genomen 
vanwege de uitspraak van de rechter in een beroepszaak tegen de gemeente 
hierover. 
 

8.  Zienswijze programmabegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
(ECAL) 
Gemeenteraden hebben gelegenheid een zienswijze op de conceptbegroting van 
een gemeenschappelijke regeling in te dienen. Bij de conceptbegroting van het 
ECAL stelt het college de raad voor als zienswijze in te dienen dat er geen wensen 
en bedenkingen zijn bij de conceptbegroting. Uit de conceptbegroting blijkt een 
stijging van de meterprijs voor archiefbeheer vanwege diverse ontwikkelingen. 
Deze zijn: digitaal werken en E-depot en toename aantal meters archief. De 
meterprijs stijgt van € 115 naar € 131,75. De verhoging is vrijwel geheel toe te 
schrijven aan personeels- en salariskosten.  
Doetinchem neemt 1588 meter archiefbeheer af. Dit leidt tot een vast bedrag in de 
begroting van 2019 tot en met 2022 van € 209.231,65 per jaar. 
 

9. Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en begroting 2019 VNOG 
Het college legt de Jaarrekening VNOG 2017 en de Kadernota VNOG 2019-2022 ter 
kennisname voor aan de gemeenteraad. Tevens biedt het college de concept-
begroting VNOG 2019 aan, met het voorstel om geen zienswijze op deze 
conceptbegroting in te dienen bij de VNOG. De VNOG heeft immers de 
uitgangspunten, de prioriteiten en de gemeentelijk bijdragen in de 
conceptbegroting verwerkt conform het gestelde in de kadernota 2019-2022. 
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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 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 31 mei 2018 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. 
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