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Op donderdag 2 juli 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 9 juli 2020.  
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. Er is geen publieke tribune. De vergadering is 
via een livestream te volgen via https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug 
te kijken. 
 
19.30 uur, raadzaal                            voorzitter: S. Kroon, griffier: E. Radstaak 
 
1.  
 
 
 
 
 

Zondagopenstelling perifere detailhandel (PDV-locaties)  
Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de zondagopenstelling van 
de PDV-locaties bij wijze van proef voor een jaar te verruimen naar 52 keer per 
jaar. Deze proef liep tot eind mei 2020. Bij de evaluatie zijn drie vastgestelde 
criteria gemeten: 
- Toename aantal bezoekers op zondag met minimaal 10% 
- Vermindering van leegstand (minimaal 1 pand) 
- Toename van omzet op zondag met minimaal 7,5% 
 
De stijging van het aantal bezoekers loopt van 2% tot 10%. 
De omzetstijgingen lopen van 6% tot ongeveer 23%. 
Op de locatie Verheulsweide stond voor de proef één pand leeg. Op dit moment 
zijn alle panden hier bezet. 
Op de locatie Wijnbergen stond een bovenverdieping leeg. Daar heeft geen 
verandering plaatsgevonden. 
 
Uit landelijk onderzoek blijft dat PDV-locaties vooral in het weekend worden 
bezocht. Lokaal kan dat nu worden bevestigd.  
Het college stelt voor om de zondagopenstelling PDV-locaties definitief te 
verruimen. 
 

2.  Kader preventieagenda sociaal domein  
In de coalitieagenda 2018-2022 staat de maatschappelijke opdracht voor 
preventie als volgt beschreven: “We willen in het kader van preventie en 
verbinding blijvend inzetten op sport en cultuur. Centraal daarbij staat de 
ondersteuning aan verenigingsleven, vrijwilligers en jeugd”.  
 
Richting voor preventieagenda 
De Kadernotitie preventie sociaal domein vormt de richting, uitgangspunten, 
doelen en resultaten voor de lokale preventieagenda 2020-2024. De gemeente 
kiest ervoor om te investeren in het bereikbaar hebben en houden van sport- en 
culturele voorzieningen en activiteiten gericht op educatie en ontmoeten. 
 
 
Kernpartners 
Met de Kadernotitie preventie sociaal domein wordt richting gegeven voor de 
uitwerking van de lokale preventieagenda 2020-2024. De uitvoering en 
coördinatie van de lokale preventieagenda ligt bij vier kernpartners van de 
gemeente: 
- Bibliotheek Doetinchem 
- Gruitpoort/cultuurbedrijf 
- Sportservice Doetinchem en  
- Buurtplein BV. 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/
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Deze organisaties bieden al veel activiteiten die bijdragen aan preventie en dat 
maakt nieuwe verbindingen met activiteiten van andere partners mogelijk, zoals 
het onderwijs, de GGD, ontmoetingspunten, sport- en culturele verenigingen en 
kinderopvangorganisaties. 
 
Universele preventie 
Zoals beschreven in de Kadernotitie en het beleidskader sociaal domein zijn er 
vier niveaus van preventie, van universeel tot zorg-gerelateerd. Het college stelt 
voor om de preventieagenda 2020-2024 in te zetten op universele preventie. 
Juist omdat de universele preventie met inzet op sport en cultuur onvoldoende 
centraal is gesteld in de preventie sociaal domein, kiest het college er met de 
Kadernotitie voor om hier de komende vier jaar op in te zetten.  
 

3.  Bestuurlijke reactie rapport rekenkamer over verbonden partijen  
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar verbonden partijen in Doetinchem. 
Op 12 maart 2020 heeft de rekenkamer het rapport aan de gemeenteraad 
aangeboden. De raad heeft het college vervolgens in zijn vergadering van 
23 april jl. gevraagd om een reactie op het rapport. Met deze brief geeft het 
college zijn reactie. 
 
Het college gaat hierbij in zijn algemeenheid aan de hand van drie punten in op 
de aanbevelingen aan het college. 
 

 
KORTE PAUZE 
 
21.45 uur, raadzaal                     voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: R. Janssens 
 
4.  Initiatiefvoorstel GBD Kinderraad  

De fractie van GemeenteBelangen Doetinchem (GBD) doet het voorstel aan de 
raad om te starten met een kinderraad in Doetinchem. De fractie vindt het 
immers van belang dat (ook) in Doetinchem kinderen gehoord worden over 
dingen die hen aangaan (zoals beschreven in het kinderrechtenverdrag). 
 
Het voorstel van GBD is om vanaf het schooljaar 2020-2021 te starten met een 
kinderraad en daartoe de werving te starten, zodat de eerste kinderraad 
geïnstalleerd kan worden op 20 november 2020 (internationale dag van de 
rechten van het kind). 
 
Voor GBD is dit initiatiefraadsvoorstel een vervolg op de introductie van de 
kinderburgemeester in Doetinchem. 
 

5.  Laborijn conceptprogrammabegroting 2021  
De gemeenschappelijke regeling Laborijn (GR Laborijn) levert elk jaar een 
ontwerpbegroting voor het komende jaar aan. Laborijn heeft eerder dit jaar met 
de Kadernota 2021 informatie gegeven over de financiële en beleidsmatige 
uitgangspunten voor de begroting 2021 (mededeling 2020-30, beeldvormende 
raad 13 mei 2020). 
 
Uitgangspunten ontwerpbegroting 2021 
De ontwerpbegroting gaat uit van een aantal zekere uitgangspunten, zoals de 
financiële effecten van de resultaat-besparende maatregelen uit de begroting 
2020.  
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Daarnaast is er een aantal onzekerheden, waaronder definitieve besluitvorming 
over de uittreding van Oude IJsselstreek uit de GR en de impact van de 
coronacrisis. 
Laborijn geeft aan dat er vrijwel zeker een begrotingswijziging 2021 komt.  
 
Uittreding Oude IJsselstreek 
In de ontwerpbegroting houdt Laborijn rekening met het uittreden van Oude 
IJsselstreek uit de GR per 1 januari 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met 
mogelijke aanvullende dienstverlening door de gemeente. Indien nodig wordt de 
ontwerpbegroting bijgesteld na besluitvorming over de uittreding. 
Het uitgangspunt blijft dat de bijdrage van de resterende deelnemende 
gemeenten ondanks de uittreding niet toeneemt ten opzichte van de eerder 
gemaakte meerjarenraming in de begroting 2020.  
 
BUIG-budget 
De uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk voor bijstandsuitkeringen 
(BUIG-budget) wisselt en is moeilijk in te schatten. Dit is mede afhankelijk van de 
landelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en de 
verdeelsystematiek voor deze rijksbijdrage. 
 

6.  Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek  
In het klimaatakkoord (juni 2019) is bepaald dat regio’s samen moeten werken 
aan een energiestrategie, de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin moet staan 
hoeveel de regio gaat bijdragen aan de nationale opgave om in 2030 35 TWh 
(terrawattuur) aan grootschalige zonne- en windenergie op te wekken.  
 
De samenwerkende gemeenten in de Achterhoek hebben sinds 2009 de ambitie 
om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor is in 2016 de Regionale 
Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA) opgesteld. Hierin staat dat de Achterhoekse 
gemeenten zich inzetten voor realisatie van 1,23 TWh aan grootschalig wind- en 
zonopwekking op land. Deze opgave was de input voor de concept-RES 
Achterhoek die een tussenstop is op weg naar RES 1.0.  
De RES heeft een directe relatie met de Omgevingsvisie en zal met oog voor 
ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en afgewogen tegen andere 
ruimtelijke belangen tot stand moeten komen. 
 
De gemeenteraad neemt in juni 2021 een besluit over RES 1.0. In de mededeling 
schetst het college de planning om tot dat beslismoment te komen.  
 

7.  Aanwijzing griffier en waarnemend griffier 
 In januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) in 

werking getreden. De invoering van deze wet heeft geleid tot een wijziging in de 
Gemeentewet. Hierdoor moet de (plaatsvervangend) griffier met ingang van 
1 januari 2020 aangewezen worden door de gemeenteraad. 
De heer Janssens en mevrouw Schennink zijn reeds werkzaam als 
(plaatsvervangend) griffier en destijds benoemd door de gemeenteraad. 
Het voorstel is om beiden formeel aan te wijzen als (plaatsvervangend) griffier. 
 
 

 
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.  
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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 vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan over 

een onderwerp op de agenda.  
  

2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage vóór 2 juli onder vermelding van ‘inspraak 
beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie,  
telefoon (0314) 399 541 of per e-mail.   
 
Raadsbesluit 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen op de agenda van de 
raadsvergadering van 9 juli 2020 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond neemt 
de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
Hier vindt u ook de contactgegevens van de fracties en raadsleden.  
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen.  
 
Geen publiek 
Samenkomsten van de gemeenteraad zijn toegestaan op voorwaarde dat de raadsleden 
1,5 meter afstand van elkaar houden.  
 
Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadzaal. 
De vergadering is via een livestream te volgen via https://besluitvorming.doetinchem.nl en 
is daar later terug te kijken. 
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