
Vraag- en antwoordmatrix onderwerpen beeldvormende raad 9 april 2020 
 
Koersdocument vrijetijdseconomie 
 
CDA 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Streekproducten “True Foods Projects” – 
slow food. 
- Hoe is daar concreet de stand van 

zaken van? 
 

Ter verduidelijking graag de exacte vraag 
formuleren zodat de betreffende externe 
partij voor beantwoording daarvan kan 
worden benaderd. Vervolgens wordt het 
antwoord schriftelijk nagestuurd. 

 

Koersdocument is aanzet om ergens te 
komen. Er is alleen weinig geld voor 
werkelijke uitvoering. Je blijft afhankelijk 
van goede lokale initiatieven.  
We vermoeden dat we dit document 
moeten lezen als de eerdere documenten 
op gebied van mobiliteit en 
duurzaamheid. 
Is deze interpretatie de juiste? 
 

De Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-
2030 is de beleidsvisie voor die periode. De 
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 
2020-2021 heeft betrekking op de gehele 
vrijetijdssector. Diverse onderdelen van de 
agenda beogen eveneens financiering 
vanuit de gehele sector. Bij verschillende 
initiatieven is uitgegaan is van een 
zelfstandige financiering zonder 
overheidssteun. 

Op welke wijze denkt u de stadslandbouw 
te stimuleren? 

Op dit moment stimuleren we 

stadslandbouw door middel van 

planologische medewerking waar het 

kan.  
 

 
PvdA 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In het koersdocument worden veel 
ambities uitgesproken over hoe we 
Doetinchem willen neerzetten en wat we 
willen bereiken. Er wordt steeds 
gesproken over ‘we’. (Voorbeeld: we 
willen de belevingswaarde versterken en 
uitdragen) Wie is ‘we’? Als we bij 
organisatie en financiën kijken, wordt niet 
duidelijk wie deze ambities gaat bewaken 
en er verantwoordelijk voor is. 
 

Het Koersdocument heeft betrekking op 
verschillende onderdelen van de 
vrijetijdssector; het is een richtinggevende 
notitie. In de uitvoeringsagenda zijn de 
speerpunten vertaald naar concrete acties 
die bijdragen aan de (ontwikkel)richting 
en het bereiken van ambities.  
Het startmoment bij de totstandkoming 
van deze koersnotitie was de werksessie 
met ondernemers, organisaties en 
belanghebbenden op 27 maart 2019. 
Aanwezigen hebben nadrukkelijk 
onderschreven dat ‘we’ als vrijetijdssector 
gestelde ambities nastreven.   
Diverse onderdelen van de 
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 
beogen financiering vanuit de gehele 
sector. Bij verschillende initiatieven wordt 
uitgegaan van een zelfstandige 
financiering zonder overheidssteun. 
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Wat stellen we nu precies vast en hoe 
kunnen we straks toetsen of de kaders 
gehaald zijn? 
 

Met het vaststellen van de Koersnotitie 
Vrijetijdseconomie 2020-2030 bepaalt de 
gemeenteraad de koers waarlangs 
Doetinchem zich ontwikkeld tot een 
volwaardige toeristische destinatie. Tevens 
wordt besloten het college de opdracht te 
verstrekken deze koers concreet te maken 
middels de realisatie van de 
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie.   
 
De Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 
wordt tweejaarlijks herijkt, over de 
voortgang wordt u periodiek 
geïnformeerd.   

 
VVD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen 
(voorstel kan als hamerstuk naar de 
beeldvormende raad) 
 

 

 
 
 
 
 
SP 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Waarom kan het VVV-kantoor niet op de 
plek blijven waar het nu zit in het 
stadsmuseum? Is dit daadwerkelijk nodig 
of kan dit ook worden uitgesteld?  
 

De rollen van VVV-organisaties 
veranderen, o.a. op het gebied van 
gastvrijheid en lokaal gastheerschap. Om 
de VVV’s in Nederland beter aan te laten 
sluiten bij de huidige wensen van de 
consument is het concept VVV-
Inspiratiecentra ontwikkeld. De 
Achterhoekse gemeenten en Achterhoek 
Toerisme hebben het voornemen om 
plaatselijke VVV agentschappen te laten 
door ontwikkelen naar Inspiratiecentra. De 
huidige locatie in het stadsmuseum biedt 
hier waarschijnlijk onvoldoende ruimte 
voor.  
De realisatie van de VVV-Inspiratiecentra 
in de Achterhoek biedt in de 
projectplanning, mede omdat het 
gekoppeld is aan een Leaderproject, geen 
ruimte voor uitstel. 
 

Hoeveel  budget verwacht het college 
nodig te hebben om te zorgen voor 

De gemeente stimuleert zoveel 

mogelijk ondernemers om hier een 
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objecten zoals muurschilderingen en 
zitmeubels die voor instagrammable 
plaatjes moeten zorgen?  
 

bijdrage aan te leveren. Een voorbeeld 

is de muurschildering in de Grutstraat.  

Het toevoegen van zitmeubels 

combineren we met het vergroenen 

van de stad. In diverse straten zijn al 

meerdere bijzondere groenobjecten 

gekomen met zitgelegenheden.  
 

Hoeveel extra bezoekers verwacht het 
college dat deze instagrammable locaties 
gaan opleveren en hoeveel extra omzet 
verwacht het college dat deze plannen 
gaan opleveren voor de 
binnenstadseconomie? 

De aantrekkelijkheid van Doetinchem in 
brede zin bepaalt het aantal bezoeken en 
inkomsten voor o.a. de binnenstad. Die 
aantrekkelijkheid is afhankelijk van veel 
factoren, bezienswaardigheden, 
sportbeleving, cultuurhistorie, natuur & 
landschap, recreatie, festivals, horeca etc. 
zijn redenen voor een bezoek.  
 
https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein 
Factsheet: ‘Ruimte voor vernieuwing 
om in de toekomst te groeien’ 

Hoeveel rondvaarten naast de Isselganger 
verwacht het college? Hoeveel verwacht 
het college uit te geven aan het bouwen 
van de aanlegsteigers? Hoeveel extra 
bezoekers verwacht het college hiermee te 
krijgen en wat levert dit op voor de 
binnenstadseconomie? 
 

Het aantal vaarten van de Isselganger en 
overige gegevens van vaartochten en 
bezichtigingen zijn te vinden op: 
https://www.ijsselvaart.nl/nl 
In het project Iseldoks wordt een 
permanente aanlegplaats voor 
rondvaartboten e.d. gerealiseerd. Hiervoor 
wordt in de gracht een daarvoor geschikte 
plek aangelegd. Indien meerdere 
bedrijven zich aandienen om hiervan 
gebruik te maken dienen zij onderling en 
in overleg met de havenmeester een 
afmeerschema op te stellen. 
 

In het stuk wordt gezegd dat Doetinchem 
meer overnachtingslocaties zou moeten 
hebben. Uit welk onderzoek blijkt dit? 
Hoeveel overnachtingsplaatsen zou 
Doetinchem extra moeten hebben om aan 
deze behoefte te voorzien? 
 

https://zakelijk.achterhoek.nl/feiten-en-
cijfers 
o.a. 
Vitaliteitsonderzoek Achterhoek dat in 
2019 in opdracht van de Achterhoek 
Toerisme i.s.m. de Achterhoekse 
gemeenten is uitgevoerd door het Bureau 
Ruimte & Vrije Tijd. 
https://nbtcmagazine.maglr.com/nl_NL/149
87/212172/titelblad.html 
 
 

 
D66 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

De Vrijetijdseconomie is de sector die het 
hardst geraakt wordt door de huidige 

De Koersnotitie Vrijetijdseconomie is 
natuurlijk geschreven vanuit een ander 

https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein
https://www.ijsselvaart.nl/nl
https://zakelijk.achterhoek.nl/feiten-en-cijfers
https://zakelijk.achterhoek.nl/feiten-en-cijfers
https://nbtcmagazine.maglr.com/nl_NL/14987/212172/titelblad.html
https://nbtcmagazine.maglr.com/nl_NL/14987/212172/titelblad.html
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crisis. Het lijkt raar om net op dit moment 
over de uitvoeringsagenda een besluit te 
nemen. Het kan nl. niet anders dan dat dit 
grote gevolgen heeft voor de koersnotitie 
die nu voor ligt. Hoe ziet de wethouder 
dit?  
 

daglicht. Inmiddels zijn de vraagstukken in 
de sector veranderd, zijn veel bedrijven 
bezig met overleven en worden 
investeringen uitgesteld. De gevolgen van 
deze Corona crisis kunnen we nog niet 
overzien maar onderzoekers verwachten 
dat de sector redelijk snel weer kan 
opkrabbelen. Daarbij is de sector juist 
gebaat bij het doorgang vinden van de 
uitvoeringsagenda om de 
aantrekkelijkheid van Doetinchem te 
vergroten en de sector te versterken.  
 

 
GroenLinks 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Speerpunt Buiten-leven: Hoe wordt de 
balans tussen recreatief gebruik van de 
natuur en natuurbehoud gewaarborgd? Is 
hierover intensief contact met de lokale 
milieu- en natuurverenigingen? 
 

Recreatief en sportief gebruik van de 
natuurgebieden vindt plaats binnen de 
openstellingsregels die daarvoor gelden.  
Bovendien worden nieuwe recreatieve 
voorzieningen gerealiseerd na instemming 
en in samenwerking met de betreffende 
natuur beherende instanties.  
Recreatie en (buiten)sport zijn voor velen 
een manier om natuur en landschap te 
beleven. Op de langere termijn zal de 
toegankelijkheid van natuur voor 
recreatiedoeleinden burgers juist 
motiveren om onze natuur te willen 
behouden. 
 

 
GBD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In het raadsstuk staat: 
1.1. Worden de ambities niet te hoog? 
Het risico bestaat dat de koersnotitie tot 
nieuwe initiatieven en aanvragen leidt die 
binnen de beschikbare tijd, capaciteit en 
middelen niet uitvoerbaar blijken te zijn. 
De vrijetijdseconomie is echter niet 
uitsluitend een overheidsdomein. Veel 
investeringen en vernieuwingen zijn het 
initiatief van ondernemers en andere 
partijen. Als gemeente hebben we een 
faciliterende en stimulerende rol. 
 
De vraag: 
Hoe verhoud het budget zich ten opzichte 
van de doelstelling ook al zal er ook vanuit 

De Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 
heeft betrekking op de gehele 
vrijetijdssector. Diverse onderdelen van de 
agenda beogen eveneens financiering 
vanuit de gehele sector. Bij verschillende 
initiatieven is uitgegaan is van een 
zelfstandige financiering zonder 
overheidssteun. 
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initiatiefnemers financiële middelen 
moeten komen? 
Met andere hoeveel van de plannen 
kunnen we realiseren voor het budget dat 
we hebben? 
 

In de Uitvoeringsagenda 2020-2021 staat 
het volgende: 
Binnenstad verbinden met attracties 
buiten het centrum Bijvoorbeeld Prison 
Escape de Kruisberg. 
Welke attracties zijn er nog meer? Prison 
Escape de Kruisberg is toch tijdelijk en 
zouden meer attracties moeten zijn?  
 

Attracties dienen te worden gezien in 
brede zin, d.w.z. ook evenementen, 
natuurgebieden, bezienswaardigheden 
etc. zijn attracties. De binnenstad van 
Doetinchem en de attracties die buiten het 
centrum zijn/plaatsvinden versterken 
elkaar door van elkaars bestaan te weten 
en elkaars partnerschap te zoeken.  

In het Koersnotitie vrijetijdseconomie 
2020-2030 staat het volgende over 
toeristenbelasting: 
Toeristenbelasting 
We hebben hiervoor betoogd dat we 
Doetinchem willen ontwikkelen tot een 
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in 
de Achterhoek. Met de groei van het 
aantal hotels en andere faciliteiten wordt 
het aanbod voor overnachtingen 
substantieel. De Doetinchemse 
gemeenteraad heeft besloten vanaf 2021 
toeristenbelasting te heffen in onze 
gemeente. De invoering van deze heffing 
gebeurt in samenspraak met de 
ondernemers in de sector. Met de 
opbrengsten van de toeristenbelasting kan 
de gemeente investeren in de 
Doetinchemse vrije tijds- en algemene 
voorzieningen, waarvan zowel inwoners 
als bezoekers weer profiteren. Doetinchem 
volgt hiermee veel andere gemeenten 
waar het al gebruik is om 
toeristenbelasting te heffen. 
 
Uit de tekst zou je kunnen opmaken dat 
buiten de reeds genoemde bedragen in 
Organisatie en financiën de opbrengsten 
uit de toeristenbelasting ook compleet ten 
goede komt voor de vrijetijdseconomie. 
Dus bovenop de reeds aangegeven 
jaarlijkse subsidies, bijdrages en 
reserveringen (jaarlijks € 45.000,-, € 
97.488,-, € 25.000,- & € 25.000,-). 
Klopt dat?  
 

Toeristenbelasting is geen ‘doelbelasting’, 
in beginsel komen deze inkomsten ten 
goede aan de algemene middelen. Als 
zodanig compenseert toeristenbelasting 
tot op zekere hoogte de genoemde reeds 
bestaande uitgaven. 
Over eventuele specifieke besteding van 
de inkomsten uit de toeristenbelasting 
wordt te zijner tijd een nader besluit 
genomen.  
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ChristenUnie-SGP 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Er wordt gesproken over een 
overkoepelend kenniscentrum. 
Onze vraag is hoe wordt dat 
kenniscentrum met gegevens ‘gevoed’? 
(is dit door bv. achteraf omzetcijfers te 
beoordelen? Of....door de wensen van 
bezoekers, bv. evaluatie via de email, 
waarvan de relevante opmerkingen per 
deelgebied bij de board terecht komen en 
waardoor er ook eerder geanticipeerd kan 
worden op nieuwe ontwikkelingen?) 
 

De ontwikkelingen in de toeristische markt 
gaan snel en zijn soms moeilijk bij te 
houden. Daarom is er bij de stichting 
Achterhoek Toerisme het Kennisplein 
onder gebracht. Op dit interactieve 
platform vinden ondernemers en 
organisaties op één plek alle informatie 
die voor hen van belang kan zijn. 
Achterhoek Toerisme beschikt over de 
informatie (zoals regionale en landelijke 
onderzoeken in de toeristische sector) en 
de kennis die hiervoor nodig is.  
 
https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein 
 

 
LBD 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
PvLM 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Bij ons vragen we toch af of het niet gaat 
verzanden in overleggen en vergaderen en 
dat daar meer geld in gaat zitten dan in 
de concrete maatregelen. 
 

Het startmoment bij de totstandkoming 
van deze koersnotitie was de werksessie 
met ondernemers, organisaties en 
belanghebbenden op 27 maart 2019.  
Aanwezigen uitten nadrukkelijk de wens 
om een concrete Uitvoeringsagenda 
Vrijetijdseconomie (op basis van een 
koersdocument) waarmee de sector wordt 
versterkt en kan groeien. Juist zo’n 
concrete uitvoeringsagenda beoogt een 
overmatige ‘vergadercultuur’ te 
voorkomen. 
 

 
 
 
 

https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein

