
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 3 december 2020 

 

 

Op donderdag 3 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: S. Kroon, griffier: M. Schennink 
 
1. Wijziging gemeenschappelijke regeling Laborijn 

Per 1 januari 2021 treedt de gemeente Oude IJsselstreek uit de gemeenschappelijke 
regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn. Hierdoor wijzigt de gemeenschappelijke 
regeling. Het algemeen bestuur van Laborijn heeft het college gevraagd om in te 
stemmen met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het college 
heeft voor deze wijziging toestemming nodig van de gemeenteraad. 
 

2. Subsidieovereenkomst cultuurbedrijf 
De Stichting Cultuurbedrijf Doetinchem gaat op 1 januari 2021 van start. De laatste stap 
richting het Cultuurbedrijf is het afsluiten van een vierjarige subsidieovereenkomst. Het 
college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het Fusieplan Cultuurbedrijf 
en vraagt de raad of hij wensen en bedenkingen heeft bij de subsidieovereenkomst 
Cultuurbedrijf Doetinchem 2021-2024. 
 

3. Subsidieovereenkomst Bibliotheek West-Achterhoek 
De gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem hebben een 
samenwerkingsovereenkomst voor de basisbibliotheek West-Achterhoek. Op basis 
hiervan sluiten de afzonderlijke colleges vierjarige subsidieovereenkomsten af met de 
bibliotheek. Het college heeft voor de periode 2021-2024 een nieuwe 
subsidieovereenkomst opgesteld en vraagt de raad of het hier wensen en bedenking bij 
heeft. 

 
4. Juridische structuur en bestuurlijke samenwerking St. IJsselgraaf en St. Spelenderwijs 

Stichting IJsselgraaf (schoolbestuur) en Stichting Spelenderwijs (kinderopvang) willen een 
bestuurlijk-juridisch geïntegreerde samenwerking aangaan. Daarmee brengen zij het 
primair onderwijs en kinderopvang onder één bestuur en toezicht. Hierdoor kunnen zij 
beter werken vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar. 
Stichting IJsselgraaf heeft de gemeente verzocht in te stemmen met een aanpassing van 
de samenwerkingsstructuur door de oprichting van een Bestuursstichting. Het college 
verzoekt daarom de raad om in te stemmen met de akte van oprichting Bestuursstichting 
IJsselgraaf-Spelenderwijs en met de akte van statutenwijziging Stichting IJsselgraaf en 
om het convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, 
Doetinchem en de Bestuursstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs vast te stellen. 
 
 

Sessie 2 19.30 uur                                  voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 
5. Verklaring geen bedenkingen Van der Valk 

Op dit moment loopt de procedure aanvraag omgevingsvergunning Hotel Van der Valk. 
Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is 
de verlening van een omgevingsvergunning een bevoegdheid van het college, maar is 
daarvoor een door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 
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benodigd. Hiertoe heeft de raad op 29 september 2019 besloten tot het afgeven van een 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Deze heeft ter inzage gelegen en konden er 
zienswijzen ingediend worden. 
Het college stelt nu voor om in te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen 
(verwoord in de Nota van zienswijzen Hotel Van der Valk) en een definitieve verklaring 
van geen bedenkingen af te geven voor de verlening van de omgevingsvergunning Hotel 
Van der Valk. 

 
6. Notitie wonen landelijk gebied 

De notitie wonen landelijk gebied heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 10 reacties 
ontvangen. Deze hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de notitie. Op basis 
hiervan stelt het college voor om de nota van inspraak en de notitie wonen landelijk 
gebied gemeente Doetinchem vast te stellen en na een periode van twee en vier jaar een 
evaluatie uit te voeren over de toepassing van de voorwaarden uit de notitie. 
 

 
 
 
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. 

 
2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 3 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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