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Op donderdag 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergaderingen van 28 juni en 
12 juli 2018. Besluitvorming over de agendapunten 1, 5 en 6 vindt aansluitend plaats in de 
raadsvergadering. De overige agendapunten behandelt de raad in zijn vergadering van 
12 juli. 
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 begint om 21.30 uur 
een plenaire sessie in de raadzaal. Eindtijd is omstreeks 22.15 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                             voorzitter: J. Berends, griffier M. Bolten 

 

1.  Gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 GR Laborijn 
De begroting 2018 van Laborijn is gewijzigd vanwege aangepaste rijksbudgetten. 
Daarnaast was het werkelijke aantal mensen met een bijstandsuitkering en het 
aantal intern geplaatste SW-medewerkers op 1 januari 2018 hoger dan voorzien. 
Het is gewenst om de begroting 2018 bij te stellen. De raden van de deelnemende 
gemeenten (Oude IJsselstreek, Aalten en Montferland) mogen een zienswijze geven 
op deze begrotingswijziging.  
Voor de meerjarenbegroting 2019-2022 kunnen de raden ook een zienswijze aan 
het dagelijks bestuur van Laborijn meegeven. Laborijn en de gemeenten willen 
nieuwe afspraken maken over de uitvoeringsopdracht aan Laborijn en de 
randvoorwaarden daarbij. Laborijn kiest er daarom voor een beleidsarme 
meerjarenbegroting op te stellen. 
 

2.  Bestandsanalyse Laborijn (raadsmededeling 2019-39) 
De gemeenteraad heeft gevraagd om inzicht te krijgen in de opbouw van het 
bestand met cliënten uit Doetinchem dat een bijstandsuitkering ontvangt. Met deze 
raadsmededeling voldoet het college aan dit verzoek.  
De bestandsanalyse is gebaseerd op de bij Laborijn aanwezige (data)gegevens en 
geeft inzicht in het cliëntenbestand op basis van geslacht, leeftijd, leefvorm, 
etniciteit, opleidingsniveau, uitkeringsduur en arbeidspotentieel. Laborijn gebruikt 
de uitkomsten van de analyse bij het vormgeven van de dienstverlening aan 
inwoners met een bijstandsuitkering.  
 

3.  ENSIA verantwoording informatieveiligheid 2017 (raadsmededeling 2018-41) 
Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de kwaliteit van de 
informatieveiligheid. Over 2017 gebeurt dit met een nieuwe systematiek: 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Met een collegeverklaring 
en het assurance-rapport legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. 
De gemeente voldoet niet aan één geselecteerde norm voor de interne 
beheersmaatregelen voor Suwinet. In het verbeterplan Suwinet staan de stappen 
die de gemeente gaat nemen om alsnog aan deze norm te voldoen.  
 

4.  Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018 
Het integraal huisvestingsplan onderwijs 2018 (IHP) is een strategische visie op 
toekomstige huisvesting van het onderwijs voor de periode 2018-2027. Het gaat om 
nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting van scholen. Het IHP geeft de kaders, 
uitwerking volgt in een uitvoeringsprogramma.  
Het IHP noemt twee hoofdkaders: (a) het voortzetten van het beleid om IKC-
vorming te stimuleren in het basis- en speciaal onderwijs voor 0 tot 13-jarigen en (b) 
de aanvragen om een voorziening voor onderwijshuisvesting moeten gebaseerd zijn 
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op een integrale (wijk)visie. Het college stelt voor om de projecten in het IHP uit te 
werken in de volgende volgorde: huisvesting van het voortgezet onderwijs (mavo, 
havo, vwo); huisvesting Wilhelminaschool; huisvesting basisscholen De Huet I en II, 
mogelijk in combinatie met het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
Het IHP gaat ook in op duurzaam maken van de gebouwen; het college wil dit 
samen met de scholen aanpakken. Het college stelt voor om vanaf 2020 voor het 
IHP 2018 een bedrag oplopend tot € 850.000 structureel op te nemen in de 
begroting. 
 

5.  Lidmaatschap Euregio Rijn - Waal 
Het college stelt voor om de samenwerking met (de grensregio van) Duitsland te 
intensiveren en daartoe lid te worden van Euregio Rijn-Waal. Het college vraagt ook 
er structureel geld voor op te nemen in de begroting. De samenwerking is van 
belang vanuit de economie en qua werkgelegenheid en onderwijs. Duitsland is 
immers een sterke economie en grenst aan de Achterhoek. Geografisch is de link 
sterk en het is de Rijn-Waal-regio waar al veel zaken mee worden gedaan en 
inhoudelijke verbindingen en contacten zijn. Om resultaat te bereiken, is 
langdurige, intensievere bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig, vandaar de 
structurele financiering. 
 
 

1B, 19.30 uur, werkcafé                                         voorzitter: H. Dales, griffier M. Schennink 

 

6.  Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen 
Centrum en Gemengd-2018’ 
Dit bestemmingsplan is opgesteld om uitvoering te geven aan de herziene 
woningbouwstrategie uit 2016. Hierdoor worden alle ongebruikte woningbouw-
mogelijkheden, die bij recht mogelijk waren binnen de bestemmingen Centrum en 
Gemengd, geschrapt. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen; er zijn twee 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen, die zijn samengevat en van een reactie 
zijn voorzien in de Nota van zienswijzen, geven geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig 
omdat dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt. 
 

7.  Borgstelling Stichting Kunstgrasveld Wehl 
De Stichting Kunstgrasveld Wehl wil een kunstgrasveld realiseren voor haar 
hoofdgebruiker SV Concordia. De stichting moet daarvoor geld lenen. De bank die 
de lening verstrekt, eist borgstelling van de gemeente. Volgens de gemeentelijke 
beleidsregels kan de gemeente borg staan voor een bedrag van maximaal 
€ 250.000, mits ook een andere partij borg staat en mits de raad geen wensen en 
bedenkingen bij de borgstelling heeft. 
De stichting wil voor het kunstgrasveld een bedrag van € 420.000 lenen bij een 
bank. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat borg voor de helft van dit 
bedrag (€ 210.000). Het college heeft besloten tot een borgstelling voor de andere 
helft (€ 210.000) en vraagt de raad om geen wensen en bedenkingen te hebben. 
 

8.  Jaarstukken 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) 
De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 97.000. Dit komt door de kosten 
voor een digitaal archief en de hogere personeelslasten. Deels wordt dit tekort 
gedekt uit de algemene reserve, deels komt het in de 1e begrotingswijziging van de 
begroting 2018. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de 
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jaarstukken 2017 en de 1e begrotingswijziging 2018. Het college beschrijft in zijn 
voorstel dat de hogere kosten voor deelname aan de ODA leiden tot een tekort in 
de gemeentebegroting van € 194.000. De ontwerpbegroting 2019 sluit wel aan op 
de uitgangspunten die de basis vormen voor bestaand beleid 2017 en de begroting 
2018. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen bij de 
programmabegroting 2019 van de ODA. 
 

9.  Meerjaren Perspectief ontwikkellocaties (MPO) 
Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) informeert het college de 
raad over 1. de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van projecten waarvoor 
een grondexploitatie is opgesteld en 2. de belangrijkste gebiedsontwikkeling-
projecten zonder grondexploitatie. Het MPO geeft voor de projecten apart en 
tezamen inzicht in de te verwachten financiële resultaten en in de daarmee 
samenhangende financiële risico’s. Het MPO laat ook zien hoe door 
herprogrammering en fasering deze risico’s kunnen worden opvangen. In dat kader 
stelt het college voor om het vrijvallende bedrag van € 48.000 ten gunste te 
brengen van het rekeningresultaat 2018 c.q. de algemene reserve. 
Het MPO geeft ook inzicht in de stand van zaken van de Herziene woningbouw-
strategie. Het college stelt voor deze reserve om te zetten in een transitiereserve 
voor de Doetinchemse woningvoorraad. Het college vraagt een krediet van 
6,3 miljoen voor voorziene investeringen en € 150.000 voor mogelijke nieuwe 
ruimtelijke projecten. Tot slot stelt het college voor om een nieuwe methodiek - pas 
investeringen doen na zekerheid van voldoende bijdragen uit de projecten - in te 
zetten voor bovenwijkse kosten. Het voorstel is dit te bekostigen uit de reserve van 
de bovenwijkse voorzieningen. 

 
 
PAUZE van 21.15 tot 21.30 uur  
 
 
2A, 21.30 uur raadzaal                                       voorzitter: H. Boerwinkel, griffier M. Bolten 

 

10.  Jaarstukken 2017  
Het college legt met de jaarstukken inhoudelijke en financiële verantwoording af 
over het jaar 2017. In het jaarverslag concludeert het college dat veel van de 
voornemens uit het coalitieakkoord en in de begroting 2017 tot goede resultaten 
hebben geleid, dan wel volop in ontwikkeling zijn. 
Over de jaarrekening meldt het college dat het (bruto) financieel resultaat 2017 
€ 1,9 miljoen is. Maar omdat het college voorstelt om € 2,7 miljoen over te hevelen 
van 2017 naar 2018, vanwege het doorlopen van ermee verbonden activiteiten naar 
2018, wordt het uiteindelijke (netto) resultaat 2017 € 0,8 miljoen negatief. 
Het college stelt vervolgens voor om dit (netto) resultaat ten laste te brengen van 
de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve op € 19,5 miljoen. 
De accountant geeft een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2017.  
 

 
 
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.  
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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 onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergaderingen van 28 juni (agendapunten 1, 5 en 6) en 12 juli 2018 voor een 
debat tussen de raadsfracties. Die avonden 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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