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In april 2020 heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst.  
Vanwege de coronamaatregelen is de behandeling van de voorstellen op de agenda schriftelijk. 
Wat dit betekent en op welke manier inwoners de beraadslaging kunnen volgen, leest u verderop 
in deze agenda.  
 
Onderwerpen op de agenda                                         voorzitter J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1.  Voorbereidingskrediet nieuwbouw Wilhelminaschool 

In juni 2018 heeft de gemeenteraad de huisvesting van de Wilhelminaschool als prioriteit 
aangemerkt. Er is een locatiestudie opgesteld waarin onderzocht is op welke manier de 
huisvesting voor de Wilhelminaschool het beste passend kan worden gerealiseerd.  
Daarbij is gekeken naar relevante aspecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
zoals duurzaamheid, verkeersveiligheid en inpassing in de buurt. De eensluidende 
conclusie is dat nieuwbouw aan de Verdilaan het beste scenario is voor 
toekomstbestendige onderwijshuisvesting. 
 
De volgende stap is het opstellen van een concreet projectplan. Daarin wordt onderzocht 
wat onder andere de beste indeling van het perceel is, hoe de school er uit moet komen te 
zien, een programma van eisen etc. Voor dit projectplan vraagt het college de raad om 
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000.  
 

2.  Koersdocument vrijetijdseconomie 
De vrijetijdseconomie is een serieuze economische factor. Deze groeiende markt biedt 
volop kansen voor Doetinchem en de Achterhoek. Met deze koersnotitie sluit Doetinchem 
op korte en (middel)lange termijn aan op de regionale en provinciale vrijetijdsagenda’s.  
Het college heeft drie speerpunten geformuleerd waarmee Doetinchem zich ontwikkelt 
als vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in de Achterhoek:  
1. Doetinchem beleven; 
2. Buiten-leven; 
3. Vitale en gastvrije sector.  
 
De Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 geeft inzicht in de acties en projecten 
voor de korte termijn. De gemeenten in de Achterhoek werken al langere tijd samen op 
het gebied van vrije tijd en de Stichting Achterhoek Toerisme voert veel taken hiervoor 
uit. Hiervoor komt een Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 die in mei 2020 wordt 
vastgesteld.  
Bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2020-2021 voor Doetinchem is waar zinvol en 
gewenst verbinding gemaakt met de regionale agenda.  
 

3.  Opdrachtovereenkomst Buurtplein (raadsmededeling) 
De gemeente en Buurtplein sluiten elk jaar een opdrachtovereenkomst over de levering  
van diensten voor het sociaal domein in Doetinchem. De afgelopen jaren zijn de 
uitdagingen in het sociaal domein veranderd, duidelijker en/of groter geworden. Dat vraagt 
om een uitvoeringsorganisatie die meebeweegt met deze ontwikkelingen. Dit betekent  
dat Buurtplein transformeert naar een organisatie die zich richt op het effectief en 
doelmatig uitvoeren van 5 kerntaken:  
1. Het verzorgen van de toegang tot zorg en ondersteuning waarbij een 

gestandaardiseerd instrument voor de brede vraagverheldering wordt gebruikt; 
2. Het voeren van regie en het monitoren van de ingezette ondersteuning (in het 

realiseren van het beoogde resultaat);  
3. Het bieden van kortdurende vormen van ondersteuning;  
4. Het organiseren, faciliteren en/of stimuleren van collectieve oplossingen; 
5. Het verzorgen van stedelijke diensten.  
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In de mededeling geeft het college een toelichting op deze kerntaken.  
De verschuivende focus op de kerntaken vraagt een aanpassing in de werkwijze en 
benadering van buurtpleiners. Het college heeft hier aandacht voor en geeft de directie 
van Buurtplein de tijd om deze veranderingen op een verantwoorde en bestendige wijze 
in de organisatie en de maatschappij te laten landen.  
De overeenkomst wordt voor 2021 herijkt waarover het college de raad te zijner tijd zal 
informeren. 

 
 
Toelichting  
In de beeldvormende bijeenkomst 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.  
Vanwege de coronamaatregelen is deze beeldvormende behandeling schriftelijk.  
 
Schriftelijke behandeling 
De vergadering wordt schriftelijk gehouden volgens onderstaand schema1.  

 Fracties stellen hun vragen over de voorstellen schriftelijk aan het college.  
Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk.  

 Betrokkenen en anderen kunnen hun mening over het voorstel schriftelijk geven (inspreken). 
De fracties kunnen eventueel verhelderende vragen aan betrokkenen schriftelijk stellen.  

 Op vrijdag 17 april trekt de voorzitter op basis van de wensen van de fracties de conclusie  
of het beeld van een voorstel compleet is en of het als bespreekstuk of hamerstuk op de 
raadsagenda komt.  

Alle vragen, antwoorden en reacties worden verstuurd via de griffie (griffie@doetinchem.nl)  
en gepubliceerd bij de vergaderstukken.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? Dat kan schriftelijk. 
Stuur uw bijdrage onder vermelding van ‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende 
agendapunt naar griffie@doetinchem.nl (bij voorkeur uiterlijk 6 april 2020).  
 
Raadsbesluit 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen op de agenda van de volgende 
raadsvergadering voor een debat tussen de raadsfracties. Dan neemt de gemeenteraad besluiten 
over die onderwerpen.  
De datum van de eerstvolgende raadsvergadering wordt later bekendgemaakt. 
 
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.  
 

                                                
1 De volledige schriftelijke procedure staat als bijlage bij de vergaderstukken. 
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