
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 11 juni 2020 

 

 

Op donderdag 11 juni 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 25 juni 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: H. Boerwinkel, griffier: M. Schennink 
 
1.  Rapport rekenkamer over participatie  

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de participatie in Doetinchem.  
Op 20 februari 2020 heeft de rekenkamer het rapport aan de gemeenteraad 
aangeboden. De gemeenteraad heeft het college vervolgens in zijn vergadering 
van 5 maart jl. gevraagd om een reactie op het rapport. Met deze brief geeft het 
college zijn reactie.  
Het college gaat voornamelijk in op de conclusies en aanbevelingen uit het 
rapport. 
 

2.  Begroting 2021 Regio Achterhoek  
De gemeenteraden die lid zijn van de Regio kunnen een zienswijze op de 
begroting 2021 geven. Het algemeen bestuur van de Regio betrekt de 
zienswijzen bij zijn besluit over de begroting.  
 
Begroting 2021 
De begroting is gebaseerd op de vernieuwde samenwerkingsstructuur  
De Achterhoek werkt door 2.0. De inwonerbijdrage voor 2021 is vastgesteld op 
€ 6,83 per inwoner. In totaal dragen de gemeenten op jaarbasis bijna € 1,8 mln. 
bij, waarvan € 396.000 voor rekening komt van Doetinchem.  
De Regio heeft daarnaast een Investeringsfonds om projecten uit te (laten) 
voeren die bijdrage aan een sterke economie of doelstellingen van de Achterhoek 
Agenda.  
 
Het college ziet geen aanleiding om de raad te adviseren tot het geven van 
zienswijzen. Wat betreft het Investeringsfonds merkt het college op dat het fonds 
sneller groeit dan dat er uitgaven uit gedaan worden. Het college volgt deze 
ontwikkeling nauwlettend. De Regio heeft het komende jaar diverse nieuwe 
projecten op stapel staan en het college zal aan de Thematafels zijn inbreng over 
nieuwe initiatieven en bekostiging hiervan blijven geven.  
 

3.  Derde wijziging Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv) 
De Apv is op een aantal punten toe aan een actualisatie. Er is onder meer 
behoefte aan aangepaste sluitingstijden vanuit horeca en politie. Daarnaast is de 
motie van de raad lachgas is geen lachertje verwerkt in de Apv waardoor het 
verboden wordt om lachgast te gebruiken in de openbare ruimte.  
Bij dit voorstel zit een overzicht van de wijzigingen.  
 
Het college kiest ervoor de Apv op onderdelen te herzien in plaats van een 
algehele herziening. Dit heeft te maken met de Omgevingswet die waarschijnlijk 
gevolgen heeft voor de Apv. Het college informeert de raad hier op een later 
moment over.  
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4.  Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) stelt binnenkort de begroting over 2021 
en jaarstukken 2019 vast. De gemeenteraden die lid zijn van de ODA kunnen een 
zienswijze op de begroting en de jaarstukken geven. Het algemeen bestuur van 
de ODA stelt deze daarna vast.  
 
Jaarstukken 2019 en begroting 2021 
ODA sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 668.000. De gemeenten 
hebben minder producten bij de ODA afgenomen; daardoor heeft ODA minder 
inkomsten. Het negatieve resultaat wordt deels opgevangen door de algemene 
reserve. De rest van het tekort (€ 495.000) wordt verdeeld over de gemeenten en 
de provincie. Voor Doetinchem is dit een bedrag van € 63.127.  
 
Doetinchem heeft minder producten afgenomen van de ODA en dat leidt tot een 
voordeel van € 87.300. Verrekend met het nadelige resultaat van € 63.127 leidt 
dit tot een voordeel van € 24.173. Dit voordeel wordt meegenomen in financiële 
stukken voor 2020.  
 
De kosten voor Doetinchem aan ODA in 2021 blijven nagenoeg gelijk aan de 
kosten van 2020: € 1.027.500. De cijfers geven wel aanleiding voor het indienen 
van een zienswijze door de gemeenteraad.  
 

5.  Jaarstukken 2019 GR Laborijn (raadsmededeling 2020-58) 
De uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening is 
ondergebracht bij Laborijn. Het dagelijks bestuur van Laborijn stuurt de 
jaarstukken 2019 ter kennisneming aan de deelnemende gemeenteraden. 
 
Laborijn rapporteert in de jaarstukken 2019 over positieve resultaten. De daling 
van het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2019 doorgezet met in totaal 4,9%.  
In 2019 werd gewerkt aan het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar 
werk. Inmiddels is met het gehele klantenbestand gesproken en heeft iedereen 
een passend traject. Er is volop ingezet op de dienstverlening en de 
verbetermaatregelen met betrekking tot de cliëntbejegening. 
 
De gemeente verstrekt aan Laborijn bijdragen voor volgende onderdelen:  
a. Bijstandsverstrekkingen BUIG en Bbz; 
b. Sociale Werkvoorziening; 
c. Re-integratie; 
d. Bijzondere bijstand; 
e. Indirecte kosten. 
 
De vergoeding voor de onderdelen genoemd onder b tot en met e is gelijk aan 
het bedrag dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt en gelijk aan de begroting van 
Laborijn. De uitgaven voor het BUIG-budget (a) worden verrekend met de 
individuele gemeenten die dit hebben uitbesteed aan Laborijn. Het resultaat voor 
de gemeente Doetinchem op dit budget is nadelig. Er waren weliswaar minder 
inwoners aangewezigen op de bijstand maar de rijksbijdrage was lager dan 
begroot. Per saldo heeft Doetinchem ten opzichte van de begroting een nadeel 
van € 250.000.   
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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.  
  

2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage vóór 11 juni 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 25 juni 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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