
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 11 april 2019 

 

 

Op donderdag 11 april heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In deze 
bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 25 april 2019. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem. De parallelle sessies beginnen om 19.30 uur. 
Verwachte eindtijd 20.45 uur.   
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                        voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink 

 

1.  Krediet kunstgrasvelden De Bezelhorst  
Voetbalvereniging Doetinchem heeft plannen om de aantrekkelijkheid van de 
vereniging te vergroten. VBV De Graafschap verplaatst zijn trainingsfaciliteiten van 
sportpark Groenendaal naar De Bezelhorst en Stichting Talenten Academie 
Achterhoek (STAA) heeft besloten om zich permanent te vestigen op De Bezelhorst. 
Om deze drie organisaties onderdak te bieden, is het noodzakelijk om het 
bestaande kunstgrasveld te renoveren en een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. 
Hiervoor is geld gereserveerd in de begroting 2019. Het college vraagt aan de raad 
een krediet van € 1.047.780 beschikbaar te stellen. Met dit krediet zijn de 
kunstgrasvelden gereed voor het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020.  
 

2.  Krediet aanleg waterhockeyveld Sportpark Zuid  
Hockeysport is een basissport. Dit betekent dat de gemeente de sportfaciliteiten 
aanlegt, beheert en verhuurt aan de sportvereniging. Voor de Doetinchemse Hockey 
Club (DHC) is de situatie anders: zij huurt de hockeyvelden van de Stichting 
Kunstgras Doetinchem. De gemeente wil deze velden overnemen, renoveren en 
vervolgens aan DHC verhuren. In plaats van renovatie wil de gemeente een nieuw 
waterhockeyveld aanleggen. Het gereserveerde bedrag voor renovatie van twee 
zandvelden is voldoende voor de aanleg van een nieuw waterveld. Het college 
vraagt de raad om hiervoor € 595.000 beschikbaar te stellen.  
 

3.  Grondexploitatie A18 Bedrijvenpark 
Eind februari 2019 heeft de raad zich uitgesproken om de samenwerking op het 
gebied van de bedrijventerreinen te continueren. Een van de gevolgen van het 
besluit uit februari is het weer in exploitatie nemen van het noordelijk deel van het 
A18 Bedrijvenpark. Met het vaststellen van de gewijzigde grondexploitatie 2019 
worden de financiën inzichtelijk. Daarnaast is de grondexploitatie nodig voor de 
kredietaanvraag en de hoogte van een voorziening om het tekort af te dekken. 
 

4.  Huisvestingsprogramma onderwijs 2019  
De gemeenteraad heeft in juli 2018 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
voor de komende 10 jaar vastgesteld. Op basis van het IHP stelt het college elk jaar 
een huisvestingsprogramma onderwijs vast. Hiervoor kunnen de schoolbesturen elk 
jaar een aanvraag doen. Het college vraagt de raad om voor 2019 een krediet 
beschikbaar te stellen van € 325.359. De jaarlijkse lasten hiervan (€ 17.026) komen 
ten laste van de reserve huisvesting onderwijs. 
 

5.  Subsidiebeschikking Gruitpoort en Muziekschool 2019 (raadsmededeling 2019-24) 
Er is een versnelling ingezet bij de vorming van een cultuurbedrijf. Daarnaast is de 
financiering van de Gruitpoort en de Muziekschool Oost-Gelderland aangepast 
gezien de vorming van een cultuurbedrijf per januari 2020. Het college informeert 
de gemeenteraad met deze mededeling dat de voorgenomen bezuiniging voor 
2019 voor beide instellingen een jaar is opgeschoven om beide instellingen de 
ruimte te geven beter te anticiperen.  
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1B, 19.30 uur, werkcafé                                      voorzitter: J. Berends, griffier E. Radstaak 

 

6.  Concept veiligheidsstrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan politie Oost 
Nederland 
De politie Oost-Nederland is bezig met het opstellen van een nieuwe 
veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan. Prioriteiten zijn: 1. Kwetsbare 
personen, 2. Ondermijning, 3. Cybercrime, 4. Informatie gestuurd werken. 
Deze thema’s komen vervolgens terug in het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 
politie Oost Nederland. Het meerjarenbeleidsplan wordt vastgesteld door de 
burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de 
politietaak uitvoert en door de hoofdofficier van justitie. De gemeenteraad moet 
op grond van de artikel 38b, lid 2 Politiewet hierover worden gehoord. 
 

7.  Beleidskader statushouders 2019-2022 
Vanaf januari 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. Deze wet, gericht op de 
eigen mogelijkheden van de statushouder en op maatwerk, geeft de regierol aan 
de gemeente. Het beleidskader moet leiden tot een betere sociaal-culturele en 
sociaal-economische integratie van statushouders in Doetinchem en in de 
Nederlandse samenleving. Op basis van het beleidskader Statushouders 2019-2022 
maakt het college een uitvoeringsagenda. Het college stelt de raad voor om de 
nota Beleidskader statushouders 2019-2022 vast te stellen. 
 

8.  Duurzame energieopwekking 
In december 2018 heeft de raad het conceptbeleidskader Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem vrijgegeven voor inspraak. Er zijn geen 
inspraakreacties ingediend. Het college stelt de raad voor om het definitieve 
beleidskader voor Duurzame energieopwekking vast te stellen. Het beleidskader is 
de basis waarop de gemeente initiatieven voor duurzame energieopwekking in 
behandeling neemt.  
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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 25 april 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/

