
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 15 januari 2020 

 

 

Op woensdag 15 januari heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 30 januari 2020.  
 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in het 
stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur; eindtijd is circa 
21.00 uur.  
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                      voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
 
1. Opnemen rijksvaccinatieprogramma in GR GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma (RVP). De gemeenten hebben dit belegd bij de  
GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG). De gemeenschappelijke regeling (GR) 
moet als gevolg hiervan worden gewijzigd.  
In 2018 zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die de GGD voor de uitvoering 
van het RVP ontvangt. De uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van 
de jeugdgezondheidszorg. Dit wordt ook zo doorgevoerd in de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling.  
De wijziging van de GR moet uiterlijk in 2019 in gang worden gezet. Het bestuur 
van de GGD doet nu een voorstel en vraagt de gemeenten om uiterlijk 1 februari 2020  
hun reactie te sturen. De deelnemende colleges van burgemeester en wethouders  
mogen een besluit nemen over deze wijziging mits zij toestemming hebben van 
de gemeenteraad. 
De gemeenteraad kan haar toestemming alleen onthouden als de wijziging in strijd 
is met het recht of het algemeen belang. 
 

 

2. Kwartaalrapportage Q3 2019 GR Laborijn (raadsmededeling 2019-107) en 
Uittreding gemeente Oude IJsselstreek uit Laborijn (raadsmededeling 2019-116) 
Met deze mededeling informeert het college de raad over de derde kwartaal- 
rapportage van 2019 van Laborijn. 
Laborijn geeft in de derde kwartaalrapportage aan dat de resultaten, zowel 
inhoudelijk als financieel, op koers liggen ten opzichte van de gewijzigde  
begroting 2019 van Laborijn. Naast de reguliere dienstverlening werkt Laborijn 
verder aan de uitvoering van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners 
naar werk. Ook de impact van het onderzoeksrapport van Berenschot over 
de cliëntbejegening en de verbetermaatregelen die daar uit volgen, hebben 
een plek in de rapportage. 
 

 

3. Evaluatie armoedebeleid 2019 (raadsmededeling 2019-119) 
Met deze mededeling informeert het college de raad over de evaluatie van 
het armoedebeleid 2019 in de vorm van een factsheet. Daarbij maakt het college 
onderscheid in de realisatie van beleidsdoelstellingen en in de stand van zaken 
van de speerpunten 2019. 
Om in te springen op nieuwe ontwikkelingen kondigt het college aan om voor 
2020 nieuwe speerpunten vorm te geven. 
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1B, 19.30 uur, werkcafé                                   voorzitter: P. Herngreen, griffier E. Radstaak 
 
4. Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie 

In maart 2019 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Omgevingswet vastgesteld. 
In vervolg hierop is het college gestart met de voorbereiding van de omgevingsvisie 
voor het hele grondgebied van de gemeente. Tegelijkertijd wordt een Plan-MER 
procedure doorlopen.  
In het milieu-effectrapport (MER) worden de milieugevolgen in beeld gebracht.  
Ook staan er maatregelen in die de negatieve gevolgen op het milieu voorkomen 
of beperken. Het Plan-MER is de milieukundige onderbouwing van de omgevingsvisie. 
De eerste stap in de Plan-MER procedure is het vaststellen van de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD). De concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft zes weken 
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
Daarnaast heeft het college betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs 
gevraagd om advies uit te brengen. Dit heeft geleid tot zeven reacties. 
In de Nota van zienswijzen en adviezen staan de ingediende reacties en een voorstel 
voor het verwerken van deze reacties. De ingebrachte adviezen gaan hoofdzakelijk 
over aandachtspunten bij het opstellen van de omgevingsvisie en het plan-MER. 
 

 

5. Resultaten auditrapport 2019 Buurtplein (raadsmededeling 2019-121) 
Met deze mededeling informeert het college de raad over de resultaten van de audit 
naar de kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid van de rapportages van Buurtplein,  
op basis waarvan beschikkingen voor voorzieningen worden afgegeven. 
Het doel van de audit is om antwoord te krijgen op de vraag of Buurtplein de toegang 
tot de Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp uitvoert conform de kaderstelling daartoe.  
De auditrapportage laat tekortkomingen zien, met name dat in een groot percentage 
dossiers belangrijke elementen bij de toegang onvoldoende vastgelegd en/of 
onderbouwd worden. Hierdoor is uit de dossiers niet af te leiden of de juiste 
ondersteuning wordt ingezet en of het geldende beleid gevolgd wordt. 
Het college geeft aan dat zowel zij als Buurtplein de conclusies uit het auditrapport 
herkennen en erkennen en dat Buurtplein direct gestart is met het doorvoeren van 
verbeteracties. Tevens geeft het college aan op dit moment te werken aan een 
vernieuwde opdrachtovereenkomst met Buurtplein, met verscherpte focus op het  
verzorgen van de toegang tot zorg en ondersteuning. 
 

 

 
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.  
 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda van de 
raadsvergadering van 30 januari 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.  
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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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