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Op woensdag 2 december 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 17 december 2020. 
 
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal 
met elkaar verbonden. De vergadering is via een livestream te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. Er is geen fysieke 
publieke tribune. 
 
Sessie 1 19.30 uur                                       voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: R. Janssens 
 
1. Controleprotocol en controleplan 2020  
De accountant, die door de gemeenteraad is benoemd, controleert de gemeentelijke 
jaarrekening. De basis voor zijn werkzaamheden zijn het controleplan en het 
controleprotocol. De gemeenteraad kan aandachtspunten aan de accountant meegeven. 
Voor 2020 worden de volgende aandachtsgebieden voorgesteld: 
- prestatielevering inkopen; 
- naleving aanbestedingsrichtlijnen (m.n. bij inhuur derden); 
- Tozo regelingen; 
- verantwoording sociaal domein en Covid-19; 
- verdere verbetering interne beheersing en interne controle in relatie tot de 

rechtmatigheidsverklaring. 
 
2. Verordening toeristenbelasting  
De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2021 toeristenbelasting in te voeren. Dit is 
mogelijk op basis van de Verordening toeristenbelasting, die nu voorligt.  
Het is een algemene belasting; dat betekent dat de raad de vrije keuze heeft om te bepalen 
hoe deze middelen worden besteed. In de Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030 en de 
uitvoeringsagenda staat wat de gemeente zoal uitgeeft aan de vrijetijdseconomie.  
Op verzoek van de recreatieondernemers verschilt de toeristenbelasting per soort 
onderkomen. Dit betekent € 1,50 voor een hotelovernachting en € 1,00 voor overige 
overnachtingen. De verblijfbieder kan dit bedrag doorberekenen aan zijn/haar gasten. 
 
3. Belastingverordeningen  
De gemeenteraad heeft onlangs de begroting 2021 vastgesteld. Hierin staan de geraamde 
belastingopbrengsten en de belastingtarieven voor 2021. Het vaststellen van de 
belastingverordeningen is een uitwerking van de begroting 2021.  
De belastingopbrengsten en tarieven stijgen met 1,8% (algemene prijsontwikkeling).  
De verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) als gevolg van de keuzerichting 
bezuinigingen 2019-2023 is ook verwerkt in het belastingjaar 2021.  
De belastingaanslagen worden eind januari 2021 verstuurd.  
 
4. Technische begrotingswijzigingen   
Zoals elk jaar aan het einde van het begrotingsjaar doet het college het voorstel tot een 
aantal technische begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen in de begroting 2021 zijn nodig 
in het kader van de financiële rechtmatigheid. 
 
5. Raadsmededeling Actualisatie corona-risicoanalyse 
In de tweede bestuurlijke monitor is aangegeven dat de raad nader zal worden 
geïnformeerd over de impact van de Coronacrisis in de tweede helft van 2020 en voor zover 
mogelijk de daarop volgende begrotingsjaren. De raadsmededeling Actualisatie Corona-
risicoanalyse oktober 2020 levert deze informatie. De kernboodschap van het college is dat 
uit de actualisatie blijkt dat voor het jaar 2020 de inschatting van de impact niet 
substantieel afwijkt van die uit de eerste en tweede bestuurlijke monitor. 
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Sessie 2 19.30 uur                 voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 

 
6. RegioExpres (raadsmededeling) 
In de provinciale notitie Opgave verkenning RegioExpres beschrijft de provincie uitgebreid 
wat de opgave voor de verkenning inhoudt, welke keuzes er in de afgelopen jaren al zijn 
gemaakt en dat in het komende worden de mogelijke oplossingen voor de opgave verder in 
beeld worden gebracht en uitgewerkt. 
Het college kiest ervoor om samen met de gemeente Montferland de benodigde aanpassing 
van het bestemmingsplan bij de provincie neer te leggen. Hierdoor ontstaat meer 
duidelijkheid voor de burger; één plan en een eenduidige benadering van de aanpassing. 
 
7. Preventieagenda sociaal domein (raadsmededeling) 
Bij de vaststelling van de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein 2020-2024 op 16 juli 2020 
heeft het college aangegeven dat het oktober/november 2020 de preventieagenda in de 
gemeenteraad zou laten komen. Het college geeft in deze raadsmededeling aan hier meer 
tijd voor nodig te hebben. De preventie kalender zal in de raadsvergadering van april 2021 
voorliggen. 
 
8. Verzoek medewerking windmolenpark Barlhammerweg (raadsmededeling) 
Op 11 december 2019 is de gemeente om principemedewerking verzocht voor de realisatie 
van een windmolenpark van 4 à 5 windmolens in de buurt van de Barlhammerweg in 
Doetinchem. Hoeveel windturbines en waar deze precies komen te staan, ligt op dit 
moment nog niet vast. Het college heeft besloten dat de aanvrager het plan in een 
participatieproces, samen met de omgeving, op moet pakken. Als restrictie moet de 
aanvrager meenemen dat projecten binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) worden 
uitgesloten. 
 
9. Bekendmaking 2de ronde proeftuinen aardgasvrije wijken (raadsmededeling) 
In de raadsmededeling van 14 april 2020 (2020-41) heeft het college de raad op de hoogte 
gebracht van de indiening van de aanvraag voor een proeftuinstatus Aardgasvrije Wijken 
voor Nieuw-Wehl. 
De Adviescommissie van het programma aardgasvrije wijken heeft zich afgelopen tijd 
gebogen over de 71 aanvragen die zijn ingediend voor de 2e ronde proeftuinen 
aardgasvrije wijken. De minister heeft op basis hiervan de definitieve selectie vastgesteld 
van in totaal 19 proeftuinen. De aanvraag van Doetinchem maakt daar geen deel van uit. 
 
 
Toelichting 
In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over de onderwerpen op de 
agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het 
betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit 
genomen.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de 
keuze uit:  
1. Deelnemen aan de digitale vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan 

over een onderwerp op de agenda. 
U ontvangt een link waarmee u bij de digitale vergadering komt. U kunt meedoen via 
uw eigen iPad, laptop of computer met microfoon en camera. 
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2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 2 december onder vermelding van 
‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  
 
Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 17 december 2020 voor 
een debat tussen de raadsfracties. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de 
voorstellen.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl. Hier vindt u ook de 
contactgegevens van raadsleden. U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie 
richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen.  
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