Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 14 februari 2019

Op donderdag 14 februari heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst.
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 28 februari
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.
1A, 19.30 uur, raadzaal

voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink

1.

Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, Uitwerkingen rapport
Feijtel 2018
In februari 2018 hebben de vier West Achterhoekse gemeenten de gedachtenlijn
naar de toekomst voor samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen West
Achterhoek vastgesteld. Het college legt nu de uitwerking van die gedachtenlijn,
het rapport Feijtel, ter vaststelling voor aan de raad.
Verbetering van de regionale infrastructuur, herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen en goede acquisitie zijn maatregelen uit het rapport Feijtel die
van belang zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en de samenwerking van
de gemeenten. De uitwerking wijkt voor Doetinchem af van de oorspronkelijke
gedachtenlijn. Feijtel stelde voor om fase 2 van het Bedrijventerrein financieel te
saneren. De recente marktvraag geeft echter aan dat er veel interesse is voor grote
kavels op fase 2. Het college wil fase 2 daarom gefaseerd toevoegen aan de
grondexploitatie van fase 1. De actualisatie van de grondexploitatie komt in maart
2019 naar de raad.

2.

Reactie college op rapport rekenkamercommissie over jeugdhulp
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in Doetinchem.
Op 15 november 2018 heeft de rekenkamer het rapport aan de gemeenteraad
aangeboden. De raad heeft het college vervolgens gevraagd om een reactie op het
rapport. Met deze brief geeft het college zijn reactie.
Het college gaat in op het proces van het onderzoek, de conclusies en de
aanbevelingen. Het college sluit zijn reactie af dat het samen met de raad wil kijken
naar monitoring, resultaatgerichte benadering om het beleid en de uitvoering ten
behoeve van de jongeren die het nodig hebben verder te verbeteren.

1B, 19.30 uur, werkcafé
3.

voorzitter: H. Dales, griffier E. Radstaak

Aanjaagfonds duurzame energieopwekking
Het (aanjaag)fonds voor duurzame energieopwekking is bedoeld om lokale
initiatieven te stimuleren door het uitgeven van leningen tijdens de ontwikkelfase
van het initiatief. Het regionale fonds is een samenwerking van de gemeenten
Bronckhorst, Winterswijk, Montferland en Doetinchem. Zij stellen voor een
minimale inleg van € 4 à 5 miljoen te hanteren voor het fonds. Voor Doetinchem
gaat het om een bijdrage van maximaal € 1,25 miljoen. Ook andere gemeenten
kunnen aansluiten bij het fonds. Een onafhankelijke stichting zal de initiatieven
beoordelen. Het gaat om leningen met een hoog risico omdat ze verstrekt worden
in de ontwikkelfase van een initiatief. Als het initiatief zich niet verder ontwikkelt,
kan de lening niet altijd (geheel) terugbetaald worden. De hoogte van het risico
schat het college op maximaal 40%, dat wil zeggen op maximaal € 500.000.
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4.

Uitgangspuntennota begroting 2020 GGD NOG
Doetinchem neemt samen met 21 andere gemeenten deel aan de GGD Noord- en
Oost-Gelderland (GGD NOG). De GGD NOG beschrijft haar uitgangspunten voor de
volgende begroting in de concept Bestuursagenda 2019-2023. De gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten kunnen hier een zienswijze op geven.
Het college stelt als zienswijze voor dat Doetinchem zich kan vinden in de concept
Bestuursagenda en uitgangspunten voor de begroting 2020. De kosten voor
Doetinchem bedragen in 2020 in totaal ruim € 908.387; € 451.287 daarvan is voor
de publieke gezondheidszorg en € 457.100 voor jeugdgezondheidszorg.
Het algemeen bestuur van de GGD NOG stelt de definitieve Bestuursagenda in
april vast en de programmabegroting 2020 in juli 2019.

5.

Bestemmingsplan Hofstraat – J.F. Kennedylaan - 2018
Op de hoek van de Hofstraat en J.F. Kennedylaan staan 12 sociale huurwoningen
van Sité. Deze woningen zijn sterk verouderd en renovatie is financieel niet
haalbaar. Sité wil ze vervangen door 8 woningen en een complex met
14 appartementen. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan
Binnenstad en De Veentjes 2012. Herziening van dat plan is dus noodzakelijk.
Daarom legt het college het bestemmingsplan Hofstraat-J.F. Kennedylaan 2018
voor. Een informatieavond voor omwonenden leverde vooral positieve reacties op.
De kosten voor het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan
komen voor rekening van Sité.

6.

Benoeming accountant voor de jaren 2019 en 2020
Voor de periode 2015 t/m 2018 heeft de gemeenteraad Baker Tilly NV als
accountant benoemd. Deze periode loopt nu ten einde. Er is een optie om de
overeenkomst te verlengen met tweemaal één verslagjaar. Aangezien de
accountant de werkzaamheden in de afgelopen jaren naar tevredenheid heeft
uitgevoerd, stelt het college voor om Baker Tilly NV ook de werkzaamheden voor
de jaarrekeningen 2019 en 2020 te laten doen. Baker Tilly is inmiddels ingewerkt
als huisaccountant voor de gemeente en dat betekent ook een minder
arbeidsintensief traject zowel ambtelijk als bestuurlijk.

7.

Periodieke aandacht voor integriteit (niet openbaar)
Eens per kwartaal staat het onderwerp Periodieke aandacht voor integriteit op de
agenda van een beeldvormende raadsbijeenkomst.
Doel is dat raads- en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over zaken die zich
op het gebied van integriteit hebben voorgedaan of kunnen voordoen,
bijvoorbeeld vanwege nevenfuncties. De bespreking is niet-openbaar zodat raadsen collegeleden zich vrij en beschermd kunnen voelen om punten te bespreken.

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.
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De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda
van de raadsvergadering van 28 februari 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.

