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Op donderdag 16 mei heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In deze 
bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van woensdag 29 mei 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: H. Boerwinkel, griffier M. Schennink 

 

1.  Beleidsregel Plussenbeleid Doetinchem 2019  
Met de beleidsregel Plussenbeleid kan de gemeente, als het niet strijdig is met 
andere aspecten, meewerken aan uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij-
bedrijven. Op de ontwerp-beleidsregel Plussenbeleid zijn twee inspraakreacties 
ingediend die op een aantal punten hebben geleid tot aanpassing van de 
Beleidsregel. Deze wijzigingen zijn samengevat in de Nota van inspraak.  
Het college stelt voor dat de gemeenteraad de Beleidsregel Plussenbeleid gewijzigd 
vaststelt en verwerkt bij het volgende bestemmingsplan voor het buitengebied. 
 

2.  Samenwerkingsovereenkomst De Bongerd  
Sinds 2014 hebben Bedeco (namens Albert Heijn) en de gemeente meerdere 
alternatieven voor een nieuwe Albert Heijn De Bongerd onderzocht. Er is nu een 
plan waar alle partijen het over eens zijn. Bedeco en de gemeente willen de 
afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Zo kan de volgende stap 
gezet worden naar herontwikkeling van De Bongerd. De gemeenteraad heeft het 
recht om wensen en bedenkingen over de samenwerkingsovereenkomst te geven.  
 

3.  Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030  
De Achterhoekse gemeenten hebben samen met betrokken partners het Beweeg- 
en Sportakkoord Achterhoek in Beweging opgesteld. Hierin staat op welke 
terreinen de partners gaan samenwerken en welke doelen ze willen bereiken.  
Na het vaststellen van het akkoord stellen de partners een uitvoeringsagenda op. 
De deelnemende gemeenten stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar om het 
sportakkoord uit te voeren. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen 
met het regionaal Beweeg- en Sportakkoord.  

 
 

 

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

 

4.  Preventieagenda verslaving 2019-2022  
In de coalitieagenda 2018-2022 is afgesproken om een preventieagenda openbare 
orde op te stellen met aandacht voor alcohol, drugs, schulden, roken, gokken, 
gamen en social mediagebruik (pesten en sexting). De gemeente wil verslaving 
voorkomen, risicovol gebruik en gedrag terugdringen en overlast in de 
samenleving verminderen. Of dit lukt, gaat de gemeente bijhouden aan de hand 
van indicatoren die in de preventieagenda staan. Het college stelt voor dat de 
gemeenteraad de doelstelling en prioriteiten van de preventieagenda verslaving 
vaststelt.  
 

5.  Concept-programmabegroting 2020 GGD Noord- en Oost Gelderland  
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en 
Oost-Gelderland (GGD NOG). Het bestuur van de GGD NOG heeft de 
conceptbegroting voor 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad 
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kan aangeven wat hij van de conceptbegroting vindt (zienswijze). Op 28 februari 
2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het financiële en beleidsmatige kader 
voor de conceptbegroting 2020. Het college stelt daarom voor om nu geen 
inhoudelijke zienswijze te geven op deze conceptbegroting. De gemeenteraad kan 
wel aangeven dat hij veel belang hecht aan de nog in te stellen ambtelijke 
commissie die zich over de indexeringssystematiek gaat buigen en die onderzoek 
gaat doen naar de mogelijkheden voor besparingen.  
 

6.  Financiële stukken VNOG 2019 
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het bestuur van de VNOG heeft de 
jaarstukken over 2018, de kadernota 2019, een conceptbegrotingswijziging 2019 
en de conceptbegroting 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad 
kan aangeven wat hij van de conceptbegrotingswijziging en van de 
conceptbegroting vindt (zienswijze). Het college heeft opmerkingen bij zowel de 
conceptbegrotingswijziging als bij de conceptbegroting. Het college stelt voor dat 
de gemeenteraad als zienswijze meegeeft bij de conceptbegrotingswijziging dat 
de VNOG met bezuinigingsvoorstellen voor 2019 komt en bij de conceptbegroting 
dat hij niet kan instemmen met de conceptbegroting. De gemeenteraad roept het 
bestuur van de VNOG op om te komen tot meerdere scenario’s om het financiële 
tekort terug te dringen. De gemeenteraad wil proactief worden betrokken bij de 
financiële verkenningen en besluitvorming rondom de begroting voor de VNOG 
voor 2020. 

  
 

PAUZE 20.30 uur 
 
 
2A, 21.00 uur, raadzaal                                           voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink 
 
7.  Concept-programmabegroting 2020 Omgevingsdienst Achterhoek 

Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA). Het bestuur van de ODA heeft de jaarstukken over 2018 en de 
conceptbegroting voor 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad 
kan aangeven wat hij van de conceptbegroting vindt (zienswijze). Het college 
heeft een aantal opmerkingen bij de financiële documenten. Het stelt voor dat de 
gemeenteraad als zienswijze meegeeft dat ODA de toename van vraag en 
kostenstijgingen eerder signaleert en rapporteert. En dat ODA inzet op het 
terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor structurele verbetering van de 
financiële situatie uitwerkt en de deelnemende gemeenten hierbij betrekt.  
 

8.  Raadsmededeling Bezetting dag- en nachtopvang IrisZorg 
IrisZorg is de maatschappelijke opvanginstelling voor de regio Achterhoek. Dak- en 
thuislozen uit de regio kunnen zich melden voor een plaats in de opvang. 
In 2018 is het aantal plaatsen voor de dag- en nachtopvang toegenomen. 
De opvang kent 16 plaatsen voor de nachtopvang en 20 voor de dagopvang. 
De toename van het aantal cliënten is toe te schijven aan 1. toename aantal 
dakloze jongeren, 2. toename aantal cliënten dat uitstroomt uit GGz-
behandeltrajecten, 3. toename aantal economische daklozen die door schulden 
dakloos zijn geworden en 4. opname van (ex)statushouders. 
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2B, 21.00 uur, werkcafé                                      voorzitter: P. Herngreen, griffier E. Radstaak 
 
9.  Proef verruiming zondagopenstelling perifere detailhandel 

In 2015 is het winkeltijdenbeleid voor supermarkten geactualiseerd. De overige 
winkels, waaronder PDV’s (perifere detailhandel voorzieningen) zijn daarin niet 
meegenomen omdat het om een ander type winkel gaat. De ondernemers in 
Wijnbergen hebben gevraagd om de zondagopenstelling te verruimen naar 
52 keer per jaar. Ze willen lokale en regionale bezoekers beter bedienen en de 
concurrentiepositie van Doetinchem versterken. Hiervoor moet de 
Winkeltijdenverordening worden aangepast. Na een jaar wordt de proef 
geëvalueerd. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met 
verruiming van de zondagopenstelling voor de PDV-locaties Wijnbergen en 
Verheulsweide en om dit besluit te verwerken in de Winkeltijdenverordening.  
 

10.  Concept-programmabegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers (ECAL). Het ECAL voert de wettelijke archieftaak uit. 
Een andere taak is het in stand houden en onder de aandacht brengen van de 
regionale identiteit. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op het 
aantal meter archief in beheer van ECAL. Het algemeen bestuur van ECAL stelt de 
begroting voor 2020 voor 1 juli vast. De gemeenteraad kan aangeven wat hij van 
de conceptbegroting vindt (zienswijze). Het college adviseert de raad om geen 
wensen en bedenkingen te formuleren op de conceptbegroting 2020.  
 
  

 
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 woensdag 29 mei 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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