
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 14 november 2019 

 

 

Op donderdag 14 november heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 28 november 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: H. Boerwinkel, griffier M. Schennink 
 
1. Bestemmingsplan Europaweg 2019 

In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de doorstroming van de Europaweg 
te verbeteren door een aantal fysieke aanpassingen aan de weg, onder meer 
verdubbeling van de weg. Deze aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het huidige 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Europaweg 2019 maakt deze aanpassingen 
wel mogelijk.  
Op het bestemmingsplan zijn veertien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen 
vormen volgens het college geen reden om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. Een deel van de zienswijzen gaat over het verdwijnen van de fietsoversteek 
van de Europaweg ter hoogte van de Auroraweg/Vancouverstraat. In het voorstel 
legt het college uit waarom deze fietsoversteek niet kan blijven en wat de 
alternatieve bestaande oversteken zijn. Deze zogenaamde omrijroutes zal het college 
tijdens een inloopbijeenkomst voor wijkbewoners toelichten zodra het 
bestemmingsplan is vastgesteld. 
Het krediet voor dit plan is ruim € 6,7 miljoen. Het college stelt voor dat de raad de 
Nota van zienswijzen vaststelt, het bestemmingsplan Europaweg-2019 ongewijzigd 
vaststelt en geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
 

2. Woningbouwstrategie 2019 gemeente Doetinchem 
In september 2019 heeft de gemeenteraad de notitie Kwalitatieve toetsingscriteria 
woningbouw regio Achterhoek vastgesteld. Dat is het regionale kader waaraan 
nieuwe woningbouwontwikkelingen in de regio en dus ook in Doetinchem moeten 
voldoen. De Woningbouwstrategie 2019 vormt de uitwerking van dat kader voor 
Doetinchem. 
Uitgangspunt is dat iedereen die in de gemeente Doetinchem wil wonen terecht 
moet kunnen op de Doetinchemse woningmarkt. Met de Woningbouwstrategie 2019 
kan de gemeente 1. sturen op woningen voor doelgroepen, stedenbouwkundige 
kwaliteit en bestrijden van leegstand en 2. weten initiatiefnemers van 
woningbouwplannen waar ze aan toe zijn. Als een bestemmingsplan woningbouw 
toelaat, werkt de gemeente mee om het woningbouwplan te realiseren.  
Als het bestemmingsplan geen woningbouw toelaat, dan kan de gemeenten onder 
voorwaarden meewerken aan de realisatie van het woningbouwplan.  
De Woningbouwstrategie 2019 geldt voor de kernen Doetinchem, Gaanderen en 
Wehl/Nieuw-Wehl. Voor het buitengebied wil het college wachten tot na de 
uitspraak van de Raad van State over het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 en 
totdat de gebiedsprocessen die momenteel lopen in het kader van de omgevingsvisie 
informatie opleveren over de behoefte aan woningen in het buitengebied. 
Het college stelt de raad voor om de Woningbouwstrategie 2019 vast te stellen. 
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1B, 19.30 uur, werkcafé                                           voorzitter: S. Kroon, griffier E. Radstaak 

3.  Transitie Voortgezet Onderwijs in Doetinchem fase 1 – aankoop gebouw 
Ruimzichtlaan van het Graafschap College voor Achterhoek VO (MS) 
Het aantal leerlingen krimpt in de komende tien à vijftien jaar (van 4.800 naar 
3.200 leerlingen). Het schoolbestuur van Achterhoek VO heeft besloten vanaf 
volgend jaar te starten met twee nieuw scholen (Panora Lyceum en Houtkamp 
College). Deze twee nieuwe scholen komen (gefaseerd) in de plaats van de huidige 
drie scholen (Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege).  
Door de transitie van drie naar twee scholen moeten de leerlingen anders verdeeld 
worden over de beschikbare gebouwen. In samenspraak met Achterhoek VO stelt 
het college de gemeenteraad voor om de twee nieuwe scholen te huisvesten op 
vier locaties: 
- Panora Lyceum: 

o onderbouw in het bestaande schoolgebouw aan de Holterweg; 
o bovenbouw in het bestaande schoolgebouw aan de Bizetlaan. 

- Houtkamp College: 
o onderbouw in het schoolgebouw van het Graafschap College aan de 

Ruimzichtlaan 155; 
o bovenbouw in het bestaande schoolgebouw aan de Kruisbergseweg. 

Om de voorgestelde transitie in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken, stelt 
het college voor drie stappen te zetten: 
1. aankoop en verduurzamen van het gebouw aan de Ruimzichtlaan; 
2. energetisch en onderwijskundig verbeteren van het gebouw aan de Bizetlaan; 
3. verbetering van het gebouw aan de Kruisbergseweg. 
Gekoppeld aan deze drie stappen stelt het college voor om het gebouw aan de 
Vondelstraat uiterlijk in 2027 aan het onderwijs te onttrekken. 
 

4.  Krediet herstel buitenmuur MFA Het Kleurrijk 
Bij de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Het Kleurrijk is de buitenmuur 
afgewerkt met tegelwerk. Deze tegelafwerking is aangebracht om de drie 
aanwezige scholen te onderscheiden met toepassing van drie verschillende kleuren 
tegelwerk. Het tegelwerk aan het deel van de buitenmuur blijkt los te laten van de 
onderconstructie, waardoor een gevaarlijke en onwenselijke situatie is ontstaan. 
Na onderzoek is gebleken dat er uitvoeringsfouten (constructiefouten) zijn 
gemaakt die niet te verhalen zijn op de inmiddels failliete aannemer.  
Voor het herstellen van de muur heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. 
Daarom dient de gemeente de kosten van het herstel van de constructiefouten op 
zich te nemen. 
Het college stelt voor een krediet van € 104.000 beschikbaar te stellen voor het 
herstel (€ 94.500 herstelwerkzaamheden en € 9.500 kosten voor voorbereiding, 
administratie en toezicht). 
 

 
 
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.  

mailto:griffie@doetinchem.nl
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De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergadering van 28 november 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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