
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 10 september 2020 

 

 

Op donderdag 10 september 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een 
beeldvormende raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de 
raadsvergadering van 24 september 2020.  
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. Er is geen publieke tribune (m.u.v. de pers1).  
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: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1.  Sportbedrijf Doetinchem 

In januari 2018 heeft de gemeenteraad gekozen voor het realiseren van een 
toekomstbestendige sportinfrastructuur. Dit wordt bereikt door het oprichten 
van een gemeentelijk Sportbedrijf Doetinchem BV (SBD) per 1 januari 2021. 
Het SBD levert een fundamentele bijdrage aan het uitvoeren van het 
gemeentelijk sportbeleid en het gemeentelijk beleid in het brede sociale domein. 
Naast beheer en exploitatie van zwembad Rozengaarde (inclusief Skyzone) en de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties zal het SBD activiteiten en 
programma’s ontwikkelen die sport, bewegen, welzijn en een gezonde levensstijl 
van inwoners van Doetinchem stimuleren. 
Als structurele bijdrage aan het Sportbedrijf stelt het college de gemeenteraad 
voor om € 2.537.000 ter beschikking te stellen. 
 

2.  Notitie cameratoezicht 
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om een 
onderzoek in te stellen naar vast cameratoezicht in het centrum.  
Het inzetten van cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester. 
Cameratoezicht is een van de zwaarste middelen die de burgemeester kan 
inzetten in het kader van de openbare orde en veiligheid. Voordat hij daarover 
een besluit kan nemen, moet de gemeenteraad inhoudelijk hebben gesproken 
over cameratoezicht. Pas dan kan de burgemeester een afgewogen en zorgvuldig 
besluit nemen over de inzet van cameratoezicht.  
Er moet een wettelijke grondslag en noodzaak zijn voor de invoering van 
cameratoezicht. Voor publiek cameratoezicht betekent dit dat er sprake moet zijn 
van een openbaar gebied waar zich regelmatig onveilige situaties voordoen en 
waar eerdere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. 
Aan cameratoezicht hangt een stevig prijskaartje. Gemiddeld zijn de kosten voor 
de aanschaf van 9 camera’s ongeveer € 115.000. De jaarlijkse kosten voor beheer 
en onderhoud en zogenaamde uitkijktijden (live meekijken) zijn variabel maar 
het gaat al snel om rond de € 60.000 per jaar. 
 

3.  Kwartaalrapportage Q1 2020 GR Laborijn (raadsmededeling 2020-68) 
Met deze mededeling informeert het college de raad over de eerste 
kwartaalrapportage van Laborijn van 2020. 
Laborijn geeft op vier onderdelen inzicht in de werkzaamheden en prestaties:  
1. Inkomen en maatschappelijke participatie 
2. Ontwikkelen naar werk 
3. Werkgeversdienstverlening en detachering en 
4. Algemeen overhead.  
Daarnaast is de monitor van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar 
werk opgenomen in de rapportage. 

                                                
1 De pers kan zich bij de griffie melden om de vergadering in het stadhuis bij te wonen.  
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In het eerste kwartaal lag Laborijn op koers om de doelen te behalen. De 
coronacrisis heeft een grote impact op de organisatie en bedrijfsvoering.  
De komende maanden worden de economische effecten van de coronacrisis 
duidelijk. Het zal consequenties hebben voor het aantal bijstandsaanvragen en 
voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In de tweede 
kwartaalrapportage moet hier meer zicht op zijn. 
 

4.  Zorg voor de mantelzorger (raadsmededeling 2020-76) 
Met deze mededeling informeert het college de gemeenteraad over de 
uitvoering van de motie Zorg voor de mantelzorger. De raad roept het college 
daarin op tot verdere uitbouw van de mantelzorgondersteuning met aandacht 
voor verschillende zaken (sociale kaart, crisissituaties, mantelzorgwaardering). 
Sociale kaart 
VIT-hulp bij mantelzorg is tot op heden de hoofduitvoerder voor mantelzorg-
ondersteuning en heeft een eigen sociale kaart. De mantelzorgconsulent werkt 
o.a. samen met het Buurtplein om de mantelzorger zo goed mogelijk tijdig in 
beeld te krijgen en te houden. 
Crisissituaties 
In de motie roept de raad het college op om mensen in een crisissituatie direct te 
helpen. Spoedzorg (binnen 24 of 48 uur) is al geregeld via reguliere procedures, 
onafhankelijk van de aanwezigheid van een mantelzorger of niet.  
In het geval dat er geen mantelzorger is, is het aan Buurtplein om een efficiënte 
en effectieve toegang tot zorg te indiceren. 
Mantelzorgwaardering 
De raad heeft aangeven een actieve bijdrage te willen leveren aan de Dag van de 
mantelzorger en waardering. Het college nodigt daartoe alle raadsleden uit om 
samen met de mantelzorgconsulent van VIT de mantelzorgwaardering 
persoonlijk te overhandigen aan een mantelzorger, die VIT daarvoor benaderd 
heeft. 
 

5.  Inkoop sociaal domein en aanbesteding maatwerkdiensten Jeugdhulp 2021 
(raadsmededelingen 2020-75 en 2020-84) 
In regionaal verband is gewerkt aan een vernieuwde inkoop voor jeugdhulp, 
Wmo-begeleiding en beschermd wonen.  
De aanbesteding vraagt om gedegen voorbereiding en een tijdspad dat alle 
betrokkenen voldoende tijd geeft om vragen te stellen, te offreren en de 
bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe contracten.  
De coronacrisis heeft de mogelijkheden voor een gedegen marktconsultatie te 
veel beperkt om vast te houden aan de eerder gekozen data. De regionale 
gemeenten hebben recent afgesproken om de huidige afspraken te continueren 
tot het moment dat de vernieuwde contracten van kracht worden. Vanaf nu 
werken de gemeenten toe naar de volgende data: 
 
Jeugdhulp 1 april 2021 
Wmo begeleiding 1 juli 2021 
Wmo beschermd wonen 1 juli 2021 

 
De levering van de algemene voorziening schoonmaakhulp en 
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp valt buiten de regionale aanbesteding 
en wordt tot 1 januari 2022 ongewijzigd voortgezet. 
 

6.  Stand van zaken cultuurbedrijf (raadsmededeling 2020-67) 
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Amphion, Gruitpoort en Muziekschool hebben door middel van een manifest en 
fusieplan bevestigd dat zij volledig willen fuseren. De organisaties zijn hard aan 
het werk met de voorbereiding op de fusie.  
De financiering van activiteiten vanaf september wordt vanaf 1 september 2020 
als één budget aan de nieuwe juridische organisatie overgemaakt. Het 
totaalbudget over 2020 loopt gelijk aan wat de raad in de begroting 2020 heeft 
vastgesteld. 
Voor de coronacrisis is een financiële prognose voor de exploitatie van het 
Cultuurbedrijf gemaakt en die zag er gezond uit. Na een aantal jaren van 
(afnemende) verliezen kon het Cultuurbedrijf zwarte cijfers draaien.  
Midden in de coronacrisis is een extra financiële check uitgevoerd. Om de huidige 
periode te overleven is extra financiële steun van derden noodzakelijk om het 
Cultuurbedrijf te laten voortbestaan. Dit geldt ook voor de instellingen 
afzonderlijk.  
De personeelsvertegenwoordigingen (OR en AR) maken een advies op het 
fusieplan. Dit wordt aan de raad ter beschikking gesteld, zodat de raad het kan 
betrekken bij de behandeling van de budgetovereenkomst 2021-2024 met het 
Cultuurbedrijf en de daarin opgenomen prestatieafspraken. 
 

7.  Beleidskader Bedrijventerrein in Verandering BIVA (raadsmededeling 2019-103) 
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Bedrijventerreinen in 
Verandering (BIVA) gewijzigd vastgesteld en een tweede besluit toegevoegd: 
‘In afwijking van het gestelde in het beleidskader is concentratie van bestaande 
kringloopbedrijven op Hamburgerbroek of Verheulsweide mogelijk’. 
 
Het college heeft in 2019 onderzocht op welk bedrijventerrein bestaande 
kringloopbedrijven het beste kunnen worden geconcentreerd en heeft gekozen 
voor Hamburgerbroek. Deze locatie ligt dicht tegen het centrum aan, waar 
normaliter detailhandel is gevestigd. Hamburgerbroek fungeert als een soort 
overgangsgebied waar meer gemengde functies mogelijk zijn en er ook 
daadwerkelijk zijn. Hierdoor is de functie kringloopwinkel passend in dit gebied.  
In de mededeling 2019-103 geeft het college uitleg over deze keuze.  
 
Voor de bestaande kringloopwinkels is in de BIVA een overgangsregeling 
opgenomen. Iedere kringloopwinkel op een bedrijventerrein kan gewoon blijven 
zitten, ook al is het niet op Hamburgerbroek. Gaat een kringloopwinkel naar een 
andere locatie verhuizen, dan kan er geen kringloopwinkel of andere 
detailhandel meer op de huidige locatie komen. 

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

een onderwerp op de agenda.  
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2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage vóór 10 september onder vermelding van 
‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via tel. (0314) 399 541.  
 
Raadsbesluit 
De voorstellen (agendapunten 1 en 2) komen op de agenda van de raadsvergadering van 
24 september 2020 voor een debat tussen de raadsfracties. Daarna neemt de 
gemeenteraad een besluit over de voorstellen.  
De raadsmededelingen gaan niet door naar de raadsvergadering. Met een 
raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.  
 
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.  
 
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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