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Op donderdag 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergaderingen van 1 november 
(reguliere onderwerpen) en 8 november (begrotingsbehandeling) 2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De eerste twee parallelsessies beginnen om 19.30 uur. Na een pauze omstreeks 20.30 uur 
begint om 21.00 uur in de raadzaal een plenaire sessie. Eindtijd is rond 22.00 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                               voorzitter: H. Dales, griffier M. Bolten 

 

1.  Bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeren-2018’ 
Per 1 juli 2018 is de wettelijke basis om de parkeerregeling via het Bouwbesluit te 
regelen, vervallen. Per die datum moet de parkeerregeling in bestemmingsplannen 
zijn verankerd. Het Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren – 2018 regelt dit. 
Als de raad akkoord gaat, is de parkeerregeling eenduidig in alle bestemmings-
plannen geregeld. Uitzondering zijn de plangebieden waar een beheersverordening 
geldt. Daarin is een vrij recente parkeerregeling opgenomen. 
 

2.  Bestedingsplan binnenstad 2019 
Het voorstel voor het bestedingsplan binnenstad 2019 is gericht op realisatie van de 
bestaande en lopende projecten in het kader van een gastvrije binnenstad (visie 
2015). De realisatie van de Uitvoeringsagenda 2018 is leidend. Het college vraagt de 
raad om: Het bestedingsplan 2019 vast te stellen; € 739.000 te oormerken voor 
transformatie De Veentjes; Een krediet van € 5.000.000 beschikbaar te stellen voor 
fases 1, 2 en 4 van het inrichtingsplan de Oude IJssel; Het college toe te staan om 
binnen het bestedingsplan flexibel met budgetten om te mogen gaan. 
 

3.  Krediet beschikbaar stellen transformatie de Veentjes 
Het college vraagt een krediet voor de transformatie van de Veentjes van 
winkelgebied naar woongebied. Dit is de uitvoering van het raadsbesluit van april 
2017 over het voorkeurscenario voor de ontwikkeling van de Veentjes. Het college 
heeft belangrijke stappen gezet om tot de transformatie te komen: oplossen van 
leegstand in winkelbestand, tegengaan van verloedering en versterking van de 
binnenstad door concentratie van detailhandel. 
Sinds 2014 heeft het college samenwerking gezocht met diverse betrokken partners 
in het gebied: vastgoedeigenaren, winkeliers, Het Web. De bekostiging van de 
transitie komt van de kant van de overheid (cofinanciering gemeente en provincie) 
en van Kool Vastgoed BV. Om die laatste samenwerking te formaliseren, sluiten 
Kool en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af.  

 
 
1B, 19.30 uur, werkcafé                                       voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink 
 
4.  Verordening Bedrijveninvesteringszones (BIZ) vastgoed binnenstad 

Op verzoek kan de gemeente een dergelijk gebiedsheffing instellen. De vastgoed-
organisatie in de binnenstad heeft dit verzoek gedaan. Daarmee kan zij ook 
financieel bijdragen aan het versterken van de aantrekkingskracht van de 
binnenstad. Voorwaarde is dat er een draagvlakmeting wordt gedaan onder de 
vastgoedeigenaren in de binnenstad. In een reglement is nauwkeurig vastgelegd 
hoe het draagvlak wordt bepaald. Is er geen draagvlak, dan vervalt de verordening. 
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5.  Bestuurlijke monitor 2018 
Met deze monitor geeft het college inzicht in resultaat, planning en middelen van 
doelen en activiteiten van de gemeentelijke begroting in het lopende jaar 2018. 
Het gaat om rapportage van de incidentele financiële gevolgen voor 2018. 
Structurele financiële afwijkingen komen in de begroting 2019 terug. 
De financiële monitor betreft een flink aantal budgetten met een negatieve 
aanpassing en enkele budgetten met een positieve aanpassing. Het saldo daarvan is 
circa €3,1 miljoen negatief. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. 
 

6.  Actualisatie Afvalstoffenverordening 
De huidige afvalstoffenverordening is van 2012. In 2015 heeft de raad een 
Grondstoffenplan vastgesteld. De nu voorliggende verordening sluit daar op aan. 
De regelgeving wordt geactualiseerd en bevordert het strikter scheiden van afval. 
De verordening sluit ook aan op de nieuwe wijze van afvalinzameling. Tevens 
worden toezicht en handhaving door Buha BV erin geregeld. 
 

7.  Statutenwijziging Achterhoek VO 
De stichting Achterhoek VO is op grond van haar statuten verplicht om een 
statutenwijziging voor te leggen aan de deelnemende gemeenten in de stichting. 
De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op governance en het aanscherpen 
van de interne aansprakelijkheid en op het model samenwerkingsschool. 

 
 
PAUZE 20.30 – 21.00 uur 
 
 
2A, 21.00 uur, raadzaal                                            voorzitter: J. Berends, griffier M. Bolten 

 

8.  Programmabegroting 2019 gemeente Doetinchem 
De begroting bestaat uit een inhoudelijk en een financieel deel. Het inhoudelijke 
deel van de Begroting 2019 is vernieuwd en bestaat uit drie onderdelen:  
1. De maatschappelijke opgaven, onderverdeeld in (a) Doetinchem centrumstad,  
(b) sterke samenleving en (c) veranderende leefomgeving, 2. De programma’s c.q. 
beleidsvelden en 3. De paragrafen. 
Het financiële deel van de Begroting 2019 bestaat uit de financiële positie van de 
gemeente Doetinchem en de financiële begroting. 
Het college stelt de raad voor om de Begroting 2019 vast te stellen en daarmee de 
aanmeldingen en de vervangingsinvesteringen te honoreren. Tevens stelt het 
college voor een egalisatiereserve voor de ICT-samenwerking te vormen. 

 

 
 
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.  
 

mailto:griffie@doetinchem.nl
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De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergaderingen van 1 en 8 november 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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