
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 4 december 2019 

 

 

Op woensdag 4 december heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 19 december 
2019.  
 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem. De eerste parallelle sessies beginnen om  
19.30 uur. Om 21.00 uur is een korte pauze. De tweede sessie begint om 21.15 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                               voorzitter: H. Boerwinkel, griffier M. Schennink 
 
1. Bestemmingsplan Europaweg; vervolgbehandeling 

Dit is het vervolg op de beeldvormende behandeling op 14 november 2019.  
 
In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de doorstroming van de Europaweg 
te verbeteren door een aantal fysieke aanpassingen aan de weg, onder meer 
verdubbeling van de weg. Deze aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het huidige 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Europaweg 2019 maakt deze aanpassingen 
wel mogelijk.  
Op het bestemmingsplan zijn veertien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen 
vormen volgens het college geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. Een deel van de zienswijzen gaat over het verdwijnen van de fietsoversteek 
van de Europaweg ter hoogte van de Auroraweg/Vancouverstraat. In het voorstel 
legt het college uit waarom deze fietsoversteek niet kan blijven en wat de 
alternatieve bestaande oversteken zijn. Deze zogenaamde omrijroutes zal het college 
tijdens een inloopbijeenkomst voor wijkbewoners toelichten zodra het 
bestemmingsplan is vastgesteld. 
Het krediet voor dit plan is ruim € 6,7 miljoen. Het college stelt voor dat de raad de 
Nota van zienswijzen vaststelt, het bestemmingsplan Europaweg-2019 ongewijzigd 
vaststelt en geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 

2. Kredietaanvraag tijdelijke accommodatie Houtsmastraat 
In juni 2019 werd duidelijk dat door verdergaande groei van het aantal leerlingen 
van obs Hogenkamp het bestaande ver-/nieuwbouwplan niet uitvoerbaar is. De groei 
vraagt om zoveel concessies wat betreft speelruimte, veilige verkeersroutes, 
voldoende parkeermogelijkheden en voldoende mogelijkheden voor 
onderwijsvernieuwing, dat het niet verantwoord is een dergelijk leerlingenaantal op 
die plek te huisvesten. Het college gaat opnieuw op zoek naar een goede plek die als 
alternatief kan gelden voor de huisvesting van de school in de wijk.  
Voor de korte termijn blijft de locatie Houtsmastraat in Overstegen in gebruik. 
Samen met de school is bekeken wat minimaal nodig is aan reparatie-
werkzaamheden om de locatie op een aanvaardbaar niveau te brengen zodat een 
goed onderwijsklimaat aanwezig is. Voor de uitvoering van de werkzaamheden 
vraagt het college een krediet van € 200.400,- aan de gemeenteraad. 
 

 

  
1B, 19.30 uur, werkcafé                                            voorzitter: H. Dales, griffier E. Radstaak 

3.  Controleprotocol en controleplan accountantscontrole 2019 
Met het controleprotocol en het controleplan voor de accountantscontrole 2019 
geeft de raad de accountant het kader mee voor de controle van de jaarrekening 
2019.  
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In het controleprotocol legt de raad vast welke afwijkingen hij acceptabel vindt bij 
de jaarrekening 2019. Het gaat over de goedkeurings- en rapporterings-
toleranties.  
In het controleplan stelt de accountant een aantal specifieke aandachtsgebieden 
voor: naleving aanbestedingsrichtlijnen (m.n. bij inhuur derden); taxatie van 
gronden onder materiële vaste activa, d.w.z. van gronden onder gebouwen, 
installaties e.d. (i.v.m. afloop overgangsregeling); verdere verbetering interne 
beheersing en interne controle in relatie tot de rechtmatigheidsverklaring.  
De gemeenteraad kan aandachtspunten meegeven voor het controleplan.  
 

4.  Belastingverordeningen 2020 
Het vaststellen van de belastingverordeningen is een uitwerking van de begroting 
en de keuzerichtingen bezuinigingen. Uitgangspunt hierbij was dat de 
belastingopbrengsten en de tarieven worden verhoogd met een trendmatige 
aanpassing van 1,4% (algemene prijsontwikkeling). 
Daarnaast worden de woonlasten (rioolheffing, afvalstoffenheffing en 
onroerendezaakbelasting) verhoogd tot het niveau van het Achterhoeks 
gemiddelde. Dit betekent naast de verhoging van 1,4% een extra verhoging van 
2,5% voor de rioolheffing, 3% voor de afvalstoffenheffing en 5,87% voor de 
onroerendezaakbelastingen. Ook worden enkele parkeertarieven verhoogd. 
 

5.  Technische begrotingswijzigingen 
Jaarlijks aan het einde van het jaar stelt de gemeenteraad enkele technische 
begrotingswijzigingen vast. Dit moet gebeuren vanwege rechtmatigheidseisen uit 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat om formele en/of 
technische zaken die per saldo budgettair neutraal zijn.  
Het college stelt de gemeenteraad voor om de begroting 2019 te wijzigingen op 
de genoemde (technische) mutaties. 

 
6.  Werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking. Voor ambtenaren geldt vanaf dan het private arbeidsrecht, in plaats van 
het ambtenarenrecht. In verband hiermee heeft de VNG een werkgeversvereniging 
voor gemeenschappelijke regelingen opgericht. De ODA, Laborijn, GGD NOG, 
ECAL en Regio Achterhoek willen zich bij deze werkgeversvereniging aansluiten. 
Hun medewerkers houden dezelfde rechtspositie als medewerkers van gemeenten.  
Het college stelt de gemeenteraad voor geen wensen en bedenkingen naar voren 
te brengen ten aanzien van het lidmaatschap van de genoemde GR’en van de 
nieuwe werkgeversvereniging van de VNG (en dus hiermee akkoord te gaan). 
 

7.  Evaluatie vrachtwagenverbod Doetinchem Noord (raadsmededeling 2019-105) 
Enkele jaren geleden zijn de Kruisbergseweg en Haareweg opnieuw ingericht. 
Tegelijkertijd is een verbod voor vrachtwagens afgesproken. Samen met gemeente 
Bronckhorst en de provincie is de bewegwijzering op de toegangswegen naar 
beide wegen aangepast. De politie controleert op dit verbod.  
Verkeerstellingen geven aan dat het aantal voertuigen op deze wegen sterk is 
afgenomen. Voor de Kruisbergeseweg gaat het om 50% minder grote voertuigen 
(gemiddeld 22 per dag) en voor de Haareweg 67% minder grote voertuigen 
(minder dan 20 per dag). Het gebruik van grote voertuigen op beide wegen geeft 
een constant beeld. De controles zullen met regelmaat plaatsvinden gedurende de 
komende maanden.  
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PAUZE 21.00 uur 
 
 
2A, 21.15 uur, raadzaal                                voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
 
8.  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 

Het college stelt voor de Verordening Wmo 2020 te actualiseren vanwege diverse 
ontwikkelingen. Deze leiden tot de volgende aanpassingen: 
1. De huidige bepalingen over de eigen bijdrage worden aangepast conform het 

abonnementstarief. 
Het abonnementstarief wordt gewijzigd van € 17,50 per vier weken naar € 19,- 
per maand. Ook komt de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp onder het 
abonnementstarief te vallen in verband met een duurzame 
hulpverleningsrelatie. 

2. Het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek wordt als uitgangspunt 
genomen voor de berekening van het tarief voor het persoonsgebonden 
budget voor professionele ondersteuning minus een percentage van 
15 procent voor de overheadkosten. 

 
9.  Verordening jeugdhulp 2020 

Het college stelt voor de Verordening jeugdhulp te actualiseren vanwege diverse 
ontwikkelingen.  
De belangrijkste wijziging in de Verordening Jeugdhulp 2020 betreft het als 
uitgangspunt nemen van het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek 
voor de berekening van het tarief voor het persoonsgebonden budget voor 
professionele ondersteuning, minus een percentage van 15 procent voor de 
overheadkosten. 
 
 

 
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 19 december 2019 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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