
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 14 maart 2019 

 

 

Op donderdag 14 maart heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In deze 
bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 28 maart 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: J. Berends, griffier M. Schennink 

 

1.  Inspraak door een inwoner 
 

2.  Implementatie Omgevingswet fase 3 – Koersdocument 
Met dit voorstel legt het college het Koersdocument Omgevingswet ter vaststelling 
aan de raad voor. Het Koersdocument is de afronding van fase 2 (Kleur bekennen) 
van de implementatie Omgevingswet en daarmee de start van fase 3 (Ontwerpend 
Onderzoek). Het college stelt de raad voor om het Koersdocument als kader voor de 
verdere implementatie van de Omgevingswet vast te stellen. Ook stelt het college 
voor om hoofdstuk 1 (Ambities) en 3 (Inhoud) uit het Koersdocument leidend te 
laten zijn als kader voor nieuw op te stellen beleid voor de fysieke leefomgeving. 
Ten slotte biedt het college de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet ter 
kennisname aan. Deze is door het college vastgesteld om richting te geven aan de 
derde fase van de implementatie Omgevingswet.  
 

3.  Suppletiekosten opsporing niet gesprongen explosieven 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. De kosten voor 
noodzakelijke werkzaamheden voor het opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven komen voor rekening van de gemeente. De gemeente kan een bijdrage 
in deze kosten (suppletie) aanvragen bij het ministerie van binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 geldt een 70%-vergoeding van de 
gemaakte kosten t.b.v. opsporing.  
Een voorwaarde voor de suppletie is dat de raad besluit om de aanvraag voor de 
suppletie in te dienen. Met dit voorstel voldoet de gemeente aan deze voorwaarde.  
In totaal heeft de gemeente €169.012,13 aan kosten gemaakt voor opsporing; de 
hoogte van de aan te vragen suppletie komt daarmee op € 118.308,49 euro (70%). 
De kosten die dan overblijven komen voor rekening van de in het voorstel 
genoemde ruimtelijke projecten. 

 
 

 

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

 

4.  Aanpassing gebouw kinderboerderij Kokiezier 
In februari 2018 heeft de raad een motie aangenomen om het gebouw van 
kinderboerderij Kokiezier geschikt te maken voor dagbesteding. Met voorliggend 
raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan deze motie. Door de aanpassing 
komt er in het gebouw: 
- een toilet voor minder validen; 
- een douche voor vrijwilligers; 
- een verwarmde vergader-/lunchruimte en; 
- een kiosk die rolstoeltoegankelijk is. 
Het college vraagt een krediet beschikbaar te stellen van € 95.000 voor de 
aanpassing van het gebouw. Daarnaast vraagt het college de raad om te verklaren 
dat de activiteiten van Kokiezier van algemeen belang zijn, zodat Kokiezier geen 
huur hoeft te betalen. 
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5.  Overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie BV 

Sinds 1 januari 2018 levert AGEM gas en elektriciteit aan de Achterhoekse 
gemeenten. De levering vindt plaats via een aparte rechtspersoon: AGEM 
Gemeentelijke Energie BV. Alle aandelen in deze BV zijn in handen van de 
Coöperatie AGEM. Deze coöperatie is destijds opgericht door de Achterhoekse 
gemeenten. De Coöperatie AGEM heeft daarmee zeggenschap in het bedrijf 
(AGEM Gemeentelijke Energie BV) dat zorgt voor energie- en gaslevering aan de 
gemeenten.  
Sinds kort kunnen ook energiecoöperaties lid worden van de Coöperatie AGEM. 
Deze nieuwe leden krijgen daarmee indirect zeggenschap over de levering van gas 
en energie aan gemeenten. Dit is niet wenselijk. Om die reden is het nodig dat de 
aandelen die de Coöperatie AGEM heeft in AGEM Gemeentelijke Energie BV 
worden overgedragen aan de Achterhoekse gemeenten. Deze overname van 
aandelen mag pas nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen naar 
voren heeft gebracht bij het college. Het college stelt de raad voor om geen 
wensen en bedenkingen naar voren te brengen en dus akkoord te gaan met de 
overname van de aandelen in AGEM Gemeentelijk Energie BV. 
 

6.  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 
In 2012 stelde de gemeenteraad de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren 2012 vast. Daarin staan procedures en voorschriften voor het 
aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare 
gronden. In de AVOI 2012 is het alleen mogelijk een (financiële) compensatie aan 
netbeheerders toe te kennen op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten. 
De geactualiseerde AVOI 2019 biedt de mogelijkheid voor vaststelling van een 
publiekrechtelijke nadeelcompensatieregeling. Die regeling vervangt alle voor de 
gemeente financieel nadeliger overeenkomsten. 
 

7.  Mondzorg voor alle kinderen tot 18 jaar (raadsmededeling 2019-12) 
Met de raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over de 
activiteiten die in de gemeente Doetinchem ondernomen worden als het gaat om 
de mondzorg voor jeugdigen en jongeren. Het college doet dit vanwege de 
toezegging in de raadsvergadering van 8 november om het hoge percentage 
kinderen dat niet naar de tandarts gaat te bespreken met de GGD. 

 

 
 
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 28 maart 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.  

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

https://besluitvorming.doetinchem.nl/

