
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 13 juni 2019 

 

 

Op donderdag 13 juni heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In deze 
bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 27 juni 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. 
Na een pauze beginnen om 21.00 uur de tweede sessies.  
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                        voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink 

 

1.  Regionaal programma werklocaties Achterhoek   
De Regio Achterhoek en de provincie Gelderland willen lokale en regionale 
bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen op hun bedrijventerreinen. Er is 
onderzoek gedaan naar de bedrijventerreinen in de Achterhoek: vraag en aanbod 
en mogelijke herstructurering en optimalisering van bestaande bedrijventerreinen. 
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de zeven gemeenten in de 
Regio Achterhoek een regionaal programma werklocaties (RPW) opgesteld. 
Dit programma heeft een looptijd van vier jaar (2019-2023) en geeft een doorkijk 
tot het jaar 2030. 
 

2.  Beleidskader Bedrijventerreinen in Verandering (BIVA) 
De gemeente Doetinchem heeft acht bedrijventerreinen. De gemeente wil 
verantwoord meebewegen met de economische ontwikkelingen en geen kansen 
voor het bedrijfsleven en inwoners missen. Om die reden heeft de gemeente 
zorgvuldig gekeken naar de huidige vestigingen op bedrijventerreinen en 
voorstellen gedaan voor verbetering. Dit onderzoek is verwoord in het beleidskader 
Bedrijventerreinen in Verandering (BIVA). Hierin staan de actuele ontwikkelingen 
en ongewenste praktijkervaringen op bedrijventerreinen beschreven. Het BIVA 
moet duidelijkheid geven aan ondernemers en lokale overheid over de 
voorwaarden voor vestiging op bedrijventerreinen van de gemeente. Daarnaast 
worden ongewenste ontwikkelingen (zoals illegale kantoren en detailhandel) op 
bedrijventerreinen aangepakt. 

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

 

3.  Begroting GR Regio Achterhoek 
Het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek zendt elk jaar de 
ontwerpbegroting voor het komende jaar toe aan de deelnemende gemeenten. 
De gemeenteraden mogen hun zienswijzen geven over de begroting voordat deze 
door het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek wordt vastgesteld. 
Het college ziet geen aanleiding om de raad voor te stellen om inhoudelijke 
zienswijzen te geven over de begroting. De financiële onderbouwing is volgens 
het college inzichtelijk en solide en inhoudelijk is de begroting in 
overeenstemming met wat in de afgelopen periode steeds is voorgelegd aan 
de Achterhoek Raad en wat besproken is aan de Achterhoek Thematafels.  
 

4.  Uitvoeringsprogramma mobiliteit  
In 2016 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2016-2026 vastgesteld. Jaarlijks wordt 
deze visie uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met een doorkijk naar de 
werkzaamheden voor de komende twee jaar. Het college legt nu aan de raad ter 
vaststelling voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019, inclusief het voorstel 
om bijbehorende kredieten beschikbaar te stellen.  
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De mobiliteitsprojecten in de komende twee jaar zijn de verdubbeling Europaweg, 
herinrichting Bilderdijkstraat en aanleg fietspaden en aanpassing oversteek 
Noorderlicht, herinrichting J.F. Kennedylaan (tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat) 
en aanleg fietspaden, aanbrengen fietsstroken en snelheidsremmers Kerkstraat 
Gaanderen, verbeteren Varsseveldseweg buiten de bebouwde kom, opstellen 
beleidsplan wegen en voorbereidingen spoorverdubbeling. 
 

  
PAUZE 20.30 uur 
 
 
2A, 21.00 uur, raadzaal                                        voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
 
5.  Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 

Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2019 (MPO 2019) informeert het 
college de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van 
alle grondexploitatieprojecten en van alle andere grote ruimtelijke projecten. 
Tevens informeert het college de raad over de stand van zaken van de Herziene 
Woningbouw Strategie (HWS). 
 

6.  Jaarstukken 2018 
Ter afsluiting van het jaar 2018 biedt het college de raad de Jaarstukken 2018 ter 
vaststelling aan. Het Jaarverslag geeft de beleidsinhoudelijke verantwoording over 
het jaar 2018 en de Jaarrekening de financiële verantwoording. Het college stelt 
de gemeenteraad voor om de Jaarstukken 2018 vast te stellen en om, daarmee,  
€ 2,9 mln. over te hevelen naar 2019 en het resultaat van € 1,0 mln. negatief ten 
laste te brengen van de algemene reserve. Tevens stelt het college voor om kennis 
te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant. 
 
 

2B, 21.00 uur, werkcafé                                              voorzitter: H. Dales, griffier E. Radstaak 
 
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.  
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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 27 juni 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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