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Op donderdag 17 oktober heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomsten bereidt de raad zich voor op de raadsvergaderingen van 31 oktober 
(overige onderwerpen) en 7 november (begroting en keuzerichtingen bezuinigingen). 
 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem. De eerste parallelle sessies beginnen om  
19.30 uur. Na een pauze om 21.00 uur begint om 21.15 uur de tweede sessie. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                         voorzitter: H. Dales, griffier M. Schennink 
1. Bestemmingsplan Gaanderenseweg 381 – 2019 

Het bestemmingsplan maakt de nieuwe invulling van de gebouwen op dit perceel 
mogelijk: een restaurant en twee woningen. Deze invulling past in het provinciaal 
beleid om leegstand in het buitengebied tegen te gaan en om economische 
ontwikkeling van het buitengebied te stimuleren. Door het restaureren en 
hergebruiken van de gebouwen blijft de cultuurhistorische waarde van de boerderij 
met schuur behouden. Het plan voldoet aan de regels van het VAB-beleid 
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De nieuwe woning was in 2010 al opgenomen 
in de herziene woningbouwstrategie en is ruimtelijk en milieukundig aanvaardbaar. 
De landschappelijke inpassing in dit plan is al gerealiseerd, de instandhouding ervan 
wordt geborgd in het bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan zijn vier 
zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van een zienswijze heeft het college een 
afwijkingsmogelijkheid voor een kwekerij weggelaten in het plan.  
Het college stelt voor het bestemmingsplan Gaanderenseweg 318 – 2019 gewijzigd 
vast te stellen.  
 

2. Onderwijsachterstandenbeleid 2019 t/m 2022 
Het kabinet investeert de komende jaren extra in het vergroten van 
onderwijskansen. Het onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2019-2022, en 
daarmee het beleid peuteropvang, wordt hierdoor gewijzigd. De twee belangrijkste 
wijzigingen gaan over de uitbreiding van het aantal wettelijke uren voorschoolse 
educatie aan doelgroeppeuters naar 16 uur (vanaf augustus 2020) en de inzet van 
meer hbo-geschoold personeel (vanaf 2022). Overigens streeft onze gemeente ernaar 
om, samen met de aanbieders van de voor- en vroegschoolse educatie, de verplichte 
uitbreiding van het aantal uren al per 1 januari 2020 te realiseren.  
Naast deze wettelijke aanpassingen stelt het college voor om nog een aantal 
wijzigingen in het beleid door te voeren: 

 doelgroeppeuters kunnen van 2 tot 4 jaar 8 uur extra gesubsidieerde 
peuteropvang/VVE afnemen; 

 er wordt ruimte gemaakt om de verbinding tussen jeugd- en gezinswerkers met 
ouders, peuteropvang en basisonderwijs te versterken; 

 er komt een innovatiebudget ter versterking van de verbinding tussen jeugdhulp, 
preventie en voorkomen van (onderwijs)achterstanden. 

Een belangrijk effect voor onze gemeente is een verhoging van de rijksmiddelen die 
wij ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Kregen we in 2018 € 260.000, in 
2019 ontvangen we ruim € 1,1 miljoen en in 2020 bijna € 1,3 miljoen. Deze 
verruiming maakt het mogelijk om het in onze eigen begroting beschikbare budget 
van bijna € 0,5 miljoen structureel vrij te laten vallen en in te brengen bij de 
bezuinigingen. 

 



 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 17 oktober 2019 

 

 

3. Benoeming leden Raad van Toezicht Muziekschool 
De Raad van Toezicht (RvT) van de Muziekschool Oost-Gelderland verzoekt de 
gemeenteraad om de benoeming van twee nieuwe leden goed te keuren. Door het 
vertrek van twee leden waren er vacatures ontstaan. De RvT heeft de heer 
C.Q.T.M. Hagens en mevrouw B. Witteveen als leden benoemd. Bij een eerste 
benoeming is goedkeuring vereist van de gemeenteraad van Doetinchem indien de 
te benoemen persoon woonachtig is in Doetinchem (dhr. Hagens) of indien de te 
benoemen persoon niet woonachtig is in Doetinchem, Montferland of Oude 
IJsselstreek (mevr. Witteveen). 
Met de goedkeuring van de gemeenteraad is de aanstelling van nieuwe leden van de 
RvT conform de statuten uitgevoerd en bestaat hij weer uit het minimaal benodigde 
aantal van vijf leden.  
 

4. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting IJsselgraaf 
De gemeenteraad benoemt de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting IJsselgraaf. 
Wegens het vertrek van een van de leden heeft de stichting via een openbare 
procedure een nieuw lid gevonden. Daarnaast loopt de benoemingstermijn van twee 
zittende leden binnenkort af. Een benoeming is voor een periode van 4 jaar. Een lid 
van de RvT kan eenmalig herbenoemd worden, ook weer voor een periode van 
4 jaar. De Stichting IJsselgraaf verzoek de gemeenteraad om de heer E.G.H. van 
Ginkel te benoemen als nieuw lid en mevrouw Schnitzler en de heer Scheinck te 
herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht.   
 

5. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten  
Vanwege het tekort aan werknemers in de Achterhoek nemen bedrijven steeds vaker 
tijdelijk buitenlandse arbeidskrachten in dienst. Deze arbeidskrachten moeten goed 
gehuisvest worden. De reguliere woningmarkt is hiervoor, vanwege het tijdelijke 
karakter, minder geschikt. Het voorgestelde beleidskader geeft helderheid waar 
initiatieven voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aan moet voldoen. Het 
Doetinchemse kader is een uitwerking van het regionale kader. Het is opgesteld na 
afstemming met diverse werkgevers, uitzendbureaus, (potentiële) huisvesters van 
arbeidsmigranten, het werkgeversservicepunt en de politie. 
Doetinchem heeft het kader op 5 punten lokaal aangevuld: 
- Inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) 
- Het voorkomen van ongewenste ruimtelijke concentraties 
- Het hergebruik van bestaand vastgoed 
- De werklocatie  
- De WSPA-bedrijvenscan (werkgeversservicepunt Achterhoek). 
De centrumgebieden van Doetinchem, Gaanderen en Wehl zijn uitgesloten voor dit 
type huisvesting. De gemeente zal het kader gebruiken om initiatieven te 
beoordelen. 

 

  
1B, 19.30 uur, werkcafé                                   voorzitter: P. Herngreen, griffier E. Radstaak 

6.  Begroting 2020 en meerjarenraming GR Laborijn 
Laborijn levert jaarlijks een begroting aan voor het komende jaar. De basis voor de 
begroting zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de 
kadernota over het betreffende jaar zijn opgenomen. De gemeenteraad kan 
vervolgens zijn zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de begroting van 
Laborijn. De zienswijze wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van Laborijn 
en door de Doetinchemse vertegenwoordiging ingebracht in het algemeen 
bestuur van Laborijn. 
Het dagelijks bestuur van Laborijn heeft de directie opdracht gegeven om de 
financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten in lijn te brengen met de 
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oorspronkelijke meerjarenbegroting 2019-2022. Dit betekent een taakstellende 

opdracht van ruim € 2,2 mln. in 2020 oplopend tot € 2,8 mln. in 2021 en € 3 mln. 
in 2022. Deze opdracht is in lijn met de zienswijze die Doetinchem eind juni bij de 
gewijzigde begroting 2019 van Laborijn heeft afgegeven aan het bestuur van 
Laborijn. De benodigde resultaatverbetering is in 2020 nog niet, maar in meerjarig 
perspectief wel gehaald. 
In de begroting en meerjarenraming heeft Laborijn 16 resultaat-verbeterende 
maatregelen opgenomen. Drie van deze maatregelen gaan over wijzigingen van 
lokaal en regionaal beleid op het gebied van werk en inkomen. Het college heeft 
zorgen over de gevolgen van deze maatregelen op de resultaten van de uitvoering 
van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening en op de regionale 
samenwerking in de arbeidsmarktregio.  
Het gaat om: 
- Het verlagen van de bijdrage aan het werkgeversservicepunt Achterhoek. 
- Het stoppen met de inzet van kortdurende loonkostensubsidie voor re-

integratie. 
- Het anders invullen van nieuw beschut werk volgens de Participatiewet.  
Het college stelt de raad voor om wel in te stemmen met de meerjarenbegroting 
maar niet in te stemmen met deze drie maatregelen.  
 

7.  Stimuleringslening duurzame maatregelen kleine en micro ondernemingen 
Het college vraagt aan de gemeenteraad om de Verordening stimuleringslening 
duurzame maatregelen voor kleine (minder dan 50 werknemers, jaaromzet tot 10 
miljoen euro) en micro (minder dan 10 werknemers, jaaromzet tot 2 miljoen euro) 
ondernemingen vast te stellen. Doetinchem stelde al stimuleringsleningen 
beschikbaar voor het verduurzamen van woningen en accommodaties van non-
profit organisaties. In november 2018 heeft het college aan de raad toegezegd om 
dit ook in te voeren voor bedrijven. 
Met dit voorstel wordt het voor kleine en micro-ondernemingen aantrekkelijker 
om duurzaam te investeren in hun bedrijfsgebouwen. Deze duurzame 
investeringen dragen bij aan ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.  
Daarnaast draagt het ook bij aan een lastenverlichting voor deze ondernemingen. 
De stimuleringslening wordt verstrekt vanuit het duurzaamheidsfonds. Er is een 
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. Hiervoor kunnen 20 ondernemingen 
verduurzamende maatregelen treffen. 
 

  
PAUZE 21.00 uur 
 
 
2A, 21.15 uur, raadzaal                                        voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
8.  Begroting 2020   

Het college biedt de gemeenteraad de begroting 2020 aan. Bijzonder aan deze 
begroting is dat deze beleidsarm is. Erin verwerkt zijn de mutaties van het Rijk op 
het gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2019, de ontwikkelingen in het 
sociaal domein en een stelpost voor de keuzerichtingen (bezuinigingen) om de 
meerjarenbegroting sluitend te krijgen en het weerstandsvermogen op niveau. 
Naast dit voorstel biedt het college ook het raadsvoorstel keuzerichtingen 
bezuinigingen aan (agendapunt 9). Met dat raadsvoorstel doet het college 
voorstellen om de stelpost keuzerichtingen in te vullen en daarmee de begroting 
2020 ‘beleidsrijk’ te maken. 
Naast dat de begroting 2020 beleidsarm is, d.w.z. geen inhoudelijke keuzes bevat, 
heeft het college de programma-indeling van de begroting gewijzigd en in lijn 
gebracht met de thema’s uit de coalitieagenda en stelt het de raad voor om 
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hiermee akkoord te gaan. Ten slotte vraagt het college de raad om de kredieten 
voor vervangingsinvesteringen vast te stellen (à €3,6 mln.) en om geen wensen en 
bedenkingen te hebben bij het aangaan van een lening voor Rozengaarde.  
 

9.  Keuzerichtingen bezuinigingen 
Op basis van de meicirculaire gemeentefonds, de financiële situatie sociaal domein 
en de financiële situatie bij een aantal van onze verbonden partijen verwacht het 
college bij ongewijzigd beleid een groot (jaarlijks) begrotingstekort. Dit tekort kan 
oplopen van €9 miljoen in 2019 naar €12 miljoen in 2023. Doetinchem ontkomt er 
niet aan om te bezuinigen en keuzes te maken. Het college heeft hiervoor een 
integrale set aan keuzerichtingen opgesteld. Hiermee wil het college de 
gemeenteraad een handreiking geven waarmee de raad afwegingen kan maken 
om het ontstane financiële tekort te verminderen. Voor deze bezuinigingen 
gelden de volgende principes: 
- De doelen en opgaven uit het coalitieagenda blijven centraal staan. Het accent 

ligt op de onderdelen waarvan het college het grootste positieve 
maatschappelijke effect verwacht, ook op lange termijn. 

- De impact van de bezuinigingsmaatregelen zo veel mogelijk verdelen en te 
veel stapeling van maatregelen voorkomen. 

- Scherp kijken naar mogelijkheden die de effectiviteit verhogen, de kosten 
verlagen of inkomsten vergroten. 

Met de term keuzerichtingen geeft het college aan dat er daadwerkelijk te kiezen 
valt voor de gemeenteraad. Het totale pakket bevat alternatieven en 
mogelijkheden om op onderdelen wat zwaarder of minder zwaar in te zetten met 
het uiteindelijke doel om te komen tot een sluitende begroting 2020 en een 
gezond meerjarenperspectief. 
Het college stelt de raad voor om het document Keuzerichtingen vast te stellen als 
de invulling van de taakstellende stelpost keuzerichtingen in de begroting 2020-
2023 (als 1e wijziging op die begroting). 
 

 
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 31 oktober 2019 (reguliere onderwerpen) en 7 november 
2019 (begroting 2020 en keuzerichtingen bezuinigingen) 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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