
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 4 juli 2019 

 

 

Op donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 18 juli 2019. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
  
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                      voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
 
1. Definitieve verklaring van geen bedenkingen Broekhuizerstraat 2 Wehl (KemperKip)  

In december 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
realiseren van een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. 
In december 2017 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor het realiseren van het vleeskuikenbedrijf. De ontwerp-
verklaring heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen 
ingediend die zijn samengevat in de Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de 
zienswijzen is de aanvraag aangevuld en gewijzigd, met name voor de activiteit 
milieu, nadere toetsing aan het Plussenbeleid en flora&fauna. De zienswijzen geven 
geen aanleiding om een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet af te 
geven.  
Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota van zienswijzen vast te stellen en 
de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevings-
vergunning voor de realisatie van een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de 
Broekhuizerstraat 2 in Wehl.  

 

  
1B, 19.30 uur, werkcafé                                   voorzitter: P. Herngreen, griffier E. Radstaak 

2.  Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften (mededeling) 
De commissie bezwaarschriften adviseert het college over de te nemen beslissing 
over bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften (hierna: commissie), die ook 
werkt voor de gemeente Oude IJsselstreek en Laborijn, moet een jaarverslag van 
haar werkzaamheden opstellen. In deze raadsmededeling gaat het college in op 
de hoofdpunten van het jaarverslag. 
 

3.  Jaarverslag 2018 lokale ombudsman (mededeling) 
Iedere gemeente moet een externe klachtenvoorziening hebben. De gemeente 
Doetinchem heeft in 2016 gekozen voor een eigen gemeentelijke ombudsman. 
Inwoners kunnen hier terecht als ze niet tevreden zijn met de wijze waarop de 
gemeente zijn klacht heeft afgehandeld. De ombudsman, de heer Lamers, heeft 
zijn jaarverslag over 2018 uitgebracht met daarin een overzicht van zijn 
werkzaamheden en zaken die hem zijn opgevallen. De heer Lamers is ook 
ombudsman voor Buurtplein BV, Buha BV en Laborijn. In deze raadsmededeling 
gaat het college in op de hoofdpunten van het jaarverslag.  
 

4.  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  
Op 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers 2019 in werking getreden. Dit Rechtspositiebesluit regelt de 
rechtspositie van o.a. raadsleden en commissieleden (waaronder de 
raadsopvolgers). Veel zaken zijn met het Rechtspositiebesluit vastgelegd. 
Een beperkt aantal zaken kan lokaal worden geregeld en/of nader worden 
ingevuld. De Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 regelt deze 
lokaal ingevulde zaken voor raads- en commissieleden (waaronder 
raadsopvolgers). 
 
PAUZE 20.45 uur 
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2A, 21.00 uur, raadzaal                                            voorzitter: H. Dales, griffier M. Schennink 
 
5.  Gevelproblematiek Amphion  

De toekomstbestendigheid van Schouwburg Amphion is onder druk komen te staan 
door de sinds 2010 bestaande problemen met de gevel en het hierdoor nagenoeg 
tot nihil geslonken eigen vermogen, het niet in staat zijn om te sparen voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen en het niet voorhanden hebben van 
financiële middelen om te innoveren. Amphion is in gesprek met de bouwer om de 
gevel te herstellen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de hiervoor 
noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. Deze investering biedt een 
oplossing voor de problemen - bouwkundig, financieel en qua innovatie - ontstaan 
ten gevolgen van de gevelproblematiek. Het gaat om een investeringsbijdrage van 
€ 2,3 mln. 
 

6.  Visie op dienstverlening  
De huidige visie op dienstverlening is gebaseerd op het landelijke concept 

Antwoord©. Uitgangspunt was dat de frontoffice de meeste vragen beantwoordt. 
Door het uitvoeren van de huidige visie is voor dienstverlening de basis op orde. De 
ontwikkelingen gaan echter verder; de gemeente heeft meer taken erbij gekregen 
en deze zijn deels op afstand gezet in uitvoeringsorganisaties. Daarnaast verschuift 
de rol van de gemeente van regelgevend naar faciliterend of loslatend. Om deze 
redenen is er een geactualiseerde versie op dienstverlening nodig.  
Het college vraagt de raad om de visie op dienstverlening vast te stellen, waarbij het 
handelen vanuit het perspectief van de inwoners centraal staat. Daarnaast vraagt 
het college de raad om kennis te nemen van een aantal speerpunten en van de 
wijze van monitoring en om de werkwijze na twee jaar te evalueren. 
 

7.  Begrotingswijziging Laborijn 
In de gemeenschappelijke regeling Laborijn is geregeld dat Laborijn een begroting 
tot het einde van het lopende begrotingsjaar kan wijzigen. Als deze wijziging leidt 
tot een gewijzigde gemeentelijke bijdrage, kan de gemeenteraad zijn zienswijze 
over deze begrotingswijziging kenbaar maken. Deze situatie doet zich voor nu er 
diverse landelijke en lokale ontwikkelingen zijn waarmee Laborijn in de lopende 
begroting rekening moet houden. De gemeenten gaan als gevolg van de 
begrotingswijziging € 1,6 miljoen extra betalen. Voor Doetinchem betekent dat een 
aanvullende bijdrage van € 748.000,- in 2019. De verslechtering van het resultaat 
van Laborijn werkt door in de gemeentelijke financiën. Aangezien de budgetten in 
het sociaal domein onder druk staan, vindt het college een verbetering van het 
financiële resultaat van Laborijn noodzakelijk. Het college stelt voor om Laborijn de 
opdracht te geven om het resultaat te verbeteren en tot een beperking van de 
gemeentelijke bijdrage te komen. Daarnaast moet Laborijn de autonome 
ontwikkelingen inzichtelijk maken en deze betrekken bij het opstellen van het 
meerjarenperspectief. 
 

2B, 21.00 uur, werkcafé                                         voorzitter: R. Janssens, griffier E. Radstaak 
 
8.  Oprichten binnenstadbedrijf  

Op 27 maart 2018 is een intentieovereenkomst voor het opzetten van een 
Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD) ondertekend door winkeliers, horeca, 
vastgoed, gemeente, sport en cultuur. Als vervolg hierop ligt nu voor om 
daadwerkelijk over te gaan tot oprichting van de stichting BBD (en daarmee tot 
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inrichting van het BBD). De BBD krijgt een jaarbudget van € 420.000. De drie 
partijen in de BBD (de winkeliers en de horeca, de vastgoedeigenaren en de 
gemeente) dragen daartoe jaarlijks ieder € 140.000 bij. Daarmee hangt samen dat 
deze drie partijen ieder twee stemmen hebben in het bestuur van de BBD.  
Het college heeft in juni 2019 een voorgenomen besluit genomen over de 
inrichting van de toekomstige organisatie van de BBD en de oprichting van de 
stichting. Op grond van artikel 160, lid 2 Gemeentewet dient de raad in de 
gelegenheid gesteld te worden eventuele bedenkingen en wensen aan te voeren. 
Gezien het voorgenomen besluit stelt het college daarom voor om geen wensen 
en bedenkingen aan te voeren. 
 

 
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 18 juli 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. 
 
 

mailto:griffie@doetinchem.nl
https://besluitvorming.doetinchem.nl/
https://besluitvorming.doetinchem.nl/

