
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 12 maart 2020 

 

 

Op donderdag 12 maart heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 26 maart 2020. 
 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem. De eerste parallelle sessies beginnen om  
19.30 uur. Eindtijd is circa 21.00 uur.  
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                      voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 

1.  Bestemmingsplan Stedelijk gebied – najaar – 2019 
Het bestemmingsplan Stedelijk gebied – najaar - 2019 actualiseert en bundelt de 
bestemmingsplannen van de gebieden Gaanderen en Doetinchem West.  
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen 
hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ze hebben wel geleid 
tot aanpassingen in de toelichting bij de beschrijving van de boringsvrije zone en 
de koude-warmteopslagvrije zone. 
Daarnaast stelt het college enkele wijzigingen van het bestemmingsplan voor. 
Deze staan beschreven in de Nota van wijzigingen. De belangrijkste twee 
wijzigingen gaan over De Bongerd en woonwijk Wijnbergen. De Bongerd wordt 
buiten het plangebied gehouden vanwege de ingrijpende verbouwing die niet 
past binnen de geldende planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan 
dat nu voorligt. De tweede wijziging gaat over woonwijk Wijnbergen fase 5 en 6 
omdat de toekomstige perceelgrenzen leidt tot verschuiving tussen de 
bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. 
 

2.  Bestemmingsplan Stationsstraat 29 Wehl - 2019 
Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een kleinschalig woon-zorgcomplex 
en drie aangesloten woningen mogelijk aan de Stationsstraat 29 in Wehl.  
Het woon-zorgcomplex bestaat uit 22 woon-zorgeenheden voor 
(jong)volwassenen met (licht) verstandelijke beperkingen. Op het ontwerp-
bestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Die heeft geleid tot een wijziging in 
het plan, namelijk dat het niet meer mogelijk is om een zendmast voor mobiele 
telefonie te plaatsen.  
Het woon-zorgcomplex zorgt voor een laatste verbetering van de oostelijke zijde 
van het stationsgebied in Wehl. Het overige deel rondom het stationsgebied is 
inmiddels al opgeknapt: de silo en de zaagfabriek zijn gerestaureerd en Sité heeft 
de hoek Stationsstraat 26 tot 28 enige jaren terug geheel vernieuwd.  

 

 
1B, 19.30, werkcafé                                         voorzitter: H. Boerwinkel, griffier E. Radstaak 

 
3.  Rekenkamerrapport Verbonden partijen  

De rekenkamer heeft haar onderzoek naar verbonden partijen in Doetinchem 
onlangs afgerond. In de vergadering biedt de rekenkamer haar rapport aan de 
gemeenteraad aan. Daarna volgt een informatieve behandeling van het rapport.  
 
De rekenkamer heeft haar onderzoek geconcentreerd op vier verbonden partijen: 
BUHA, Laborijn, Rozengaarde en Buurtplein. In het onderzoek is uitgezocht wat bij 
de start het motief was om voor een dergelijke constructie te kiezen in plaats van 
de taak gemeentelijk te blijven uitvoeren. Ook is onderzocht waarom destijds voor 
de specifieke juridische vorm is gekozen en of bekend is wat de samenwerking 
kost en wat het oplevert.  
 
Het rapport is vanaf 12 maart 2020 beschikbaar.  
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4.  Actualisatie archeologische beleidskaart  

Archeologische vondsten leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis over  
onze ontstaansgeschiedenis. Daarom is het verplicht om in bestemmingsplannen 
rekening te houden met bekende of te verwachten archeologische vindplaatsen. 
Op de archeologische verwachtingenkaart staat welke onderzoekverplichtingen 
gelden bij graafwerkzaamheden in de bodem.  
Actualisatie blijft periodiek noodzakelijk, mede gezien de komst van de 
Omgevingswet, zodat nieuwe onderzoeksinformatie met inwoners kan worden 
gedeeld.  
 

5.  Bestemming budget frictiekosten Muziekschool Oost-Gelderland  
Sinds 2015 zoekt de Muziekschool Oost-Gelderland naar actualisering van het 
muziekonderwijs in samenhang met het hanteren van een integrale kostprijs voor 
de betrokken gemeenten. De zogenaamde B3-status van het personeel was hierbij 
telkens een knelpunt. Door de vorming van het cultuurbedrijf werd het steeds 
belangrijker om hier een oplossing voor de vinden. Inmiddels ligt er een gedragen 
reorganisatieplan dat de basis vormt voor het sociaal plan voor het personeel.  
Doetinchem wil haar verplichtingen voor de afhandeling van de B3-status 
nakomen. In de gemeentebegroting 2019 is hiervoor een exploitatiebudget van  
€ 1 miljoen opgenomen. Nu de daadwerkelijke afrekening moet plaatsvinden, 
moet dit budget eerst worden overgeheveld naar 2020. Dit zou normaal 
gesproken gebeuren bij het vaststellen van de Jaarrekening 2019 maar dat is pas in 
juli 2020; te laat voor de Muziekschool, dat een voorschot vraagt om tot 
uitbetaling van de afkoopsommen aan de personeelsleden te komen. Het college 
vraagt de raad daarom om, vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 
2019 het exploitatiebudget van € 1 miljoen over te hevelen naar 2020.  
 

6.  Intrekken Verordening commissie beeldende kunst  
Met het vertrek van de drie leden die de afgelopen jaren de commissie beeldende 
kunst vormden, ligt de vraag voor deze opnieuw in te vullen of een andere 
oplossing te zoeken. Het aantal gevraagde en ongevraagde adviezen is de 
afgelopen tien jaar minimaal geweest. Om die reden stelt het college voor deze 
specifieke adviesrol onder te brengen bij de commissie welstand en monumenten. 
Deze commissie is de opvolger van de Welstandscommissie, voorheen de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. De toevoeging van de inhoudelijke beoordeling van 
initiatieven die kunnen leiden tot een kunstwerk in de openbare ruimte betekent 
dat alle ruimtelijke initiatieven in één adviescommissie aan de orde komen.  
En dat de gemeenteraad de Verordening commissie beeldende kunst kan 
intrekken.  
 

 

 
 
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 
In beeldvormende bijeenkomsten 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. Er wordt dus geen politiek debat 
gevoerd of een besluit genomen.  
 
Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen 
op de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399 541 of 
per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  

mailto:griffie@doetinchem.nl
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De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda 
van de raadsvergadering van 26 maart 2020 voor een debat tussen de raadsfracties. 
Die avond neemt de gemeenteraad besluiten over die onderwerpen.  
 
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 
https://besluitvorming.doetinchem.nl. U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of 
fractie richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, 
telefoonnummers en e-mailadressen kunt u vinden op de site 
https://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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