
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 15 oktober 2020 

 

 

Op donderdag 15 oktober 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020. 
 
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal 
met elkaar verbonden. De vergadering is via een livestream te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. Er is geen fysieke 
publieke tribune. 
 
19.30 uur, sessie 1                                 voorzitter: S. Kroon, griffier: M. Schennink 
 
1. Bestemmingsplan Stedelijk gebied – voorjaar - 2020  

Doetinchem actualiseert de bestemmingsplannen binnen haar grondgebied. Leidraad 
hierbij is het programma groeimodel bestemmingsplannen stedelijk gebied waar de 
raad in mei 2019 over is geïnformeerd. 
Met dit bestemmingsplan is er een actueel juridisch-planologisch regime voor de 
deelgebieden Gaanderen, Doetinchem West, Wehl, Nieuw-Wehl en centrum van 
Doetinchem. Hiermee is er één bestemmingsplan voor alle deelgebieden, waarin op 
uniformele wijze alle bouw- en gebruiksmogelijkheden staan. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 17 zienswijzen ingediend waarvan 15 binnen 
de geldende termijn. In de Nota van zienswijzen zijn de zienswijzen samengevat en van 
een reactie voorzien. Door de Nota van zienswijzen vast te stellen, stemt de raad in met 
de geformuleerde reacties. 
De zienswijzen geven aanleiding tot wijzigingen in het vast te stellen bestemmings-
plan. Ook zijn er ambtshalve enkele wijzigingen in het plan doorgevoerd.  
 

2. Grondstoffenplan 2020-2024  
Het Grondstoffenplan 2020-2024 heeft als doel om de hoeveelheid huishoudelijk 
restafval terug te dringen. Dit wordt bereikt door inwoners hun afval beter te laten 
scheiden. Met de nieuwe manier van afvalinzameling wil het college een daling 
bereiken van 185 kg naar 100 kg restafval per inwoner.  
Uit bewonersavonden en nader onderzoek blijkt de voorkeur uit te gaan naar betalen 
per lediging van de restafvalcontainer. Het college stelt voor om jaarlijks een vast 
bedrag te laten betalen en daarnaast een tarief van € 10 per lediging.  
De service van het aanbieden van grondstoffen gaat omhoog, denk bijvoorbeeld aan 
aparte inzameling van luiers en vaker ophalen bij hoogbouw. 
Het college wil een garantstelling verstrekken zodat BUHA BV tegen aantrekkelijke 
voorwaarden een geldlening kan aangaan. Het college vraagt daarom aan de raad om 
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het verstrekken van deze 
garantstelling. 
 
Volgens de normale procedure moet het grondstoffenplan zes weken ter inzage 
worden gelegd. In dit geval adviseert het college om een alternatieve 
inspraakprocedure vast te stellen. In dit geval is dat de bewonersenquête over het 
grondstoffenplan.  

 
 

19.30 uur, sessie 2                                      voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 
3. Initiatiefvoorstel SP Referendumverordening 

Een referendum is een democratisch instrument waarbij inwoners zich kunnen 
uitspreken over een politieke kwestie. 
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Doetinchem heeft geen referendumverordening. Om de inwoners van de gemeente 
Doetinchem een belangrijk democratisch instrument te geven, vinden de indieners van 
dit voorstel het belangrijk dat er zo snel mogelijk een referendumverordening komt.  
Een actieve democratie vereist betrokkenheid van inwoners. Dit wordt in belangrijke 
mate bereikt door verkiezingen waarbij inwoners eens per vier jaar hun lokale 
volksvertegenwoordigers kiezen. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is al 
jaren laag, 50%.  
Dit kan betekenen dat bepaalde groepen inwoners zich structureel onvoldoende 
vertegenwoordigd voelen in het politieke debat. Een referendum betrekt meer 
groepen inwoners bij de besluitvorming en creëert draagvlak voor politieke 
beslissingen. Doordat alle kiesgerechtigden zelf een oordeel mogen vellen over 
dergelijke zaken worden ze gestimuleerd om hun mening te vormen en deel te nemen 
aan de discussie. 
Met de referendumverordening kunnen zowel inwoners als de gemeenteraad initiatief 
nemen voor een referendum.  
Een externe referendumcommissie adviseert de raad bij referendumaanvragen en 
houdt toezicht op de uitvoering van de referendumverordening. 
 

4. Voorlopig risicoprofiel en conceptbeleidsplan VNOG 2021-2024 
Ten minste eens per vier jaar dient de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(VNOG) een beleidsplan vast te stellen dat gebaseerd is op het risicoprofiel passend bij de 
regio. Voordat het algemeen bestuur (AB) van de VNOG beleidsplan en bijbehorend 
risicoprofiel vaststelt, legt het de concepten hiervan (via de colleges) voor aan de 
betrokken gemeenteraden met het verzoek eventuele wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken. 
De VNOG komt tot vier prioriteiten voor de periode 2021-2024: 

o extreme weersomstandigheden; 
o brand in een gebouw met meerdere functies en kwetsbare bewoners; 
o verstoring elektriciteitsvoorziening; 
o verstoring telecom & ICT. 

Het regionaal risicoprofiel en de Toekomstvisie VNOG vormen de basis voor het 
nieuwe regionaal beleidsplan. Op verzoek van het AB wordt op dit moment een extra 
incidenttype uitgewerkt, te weten een ‘uitbraak van een nieuw type virus’. De 
aankondiging hiertoe is opgenomen in het conceptbeleidsplan, maar nog niet 
genoemd in het voorlopig risicoprofiel. 
Het college stelt de raad voor om de VNOG te vragen om de gemeenten jaarlijks (in 
plaats van eenmaal per vier jaar) te informeren over de stand van zaken rond de 
voorbereidingen op risico’s volgens het vastgestelde risicoprofiel en voor het overige 
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
 

5. Aanpassing dynamische jaarplanning voor de beleidskaders sociaal domein en 
volksgezondheid (raadsmededeling 2020-107) 
 
De kaders voor de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet zijn vastgelegd in het 
beleidskader sociaal domein 2017-2020. Het beleid voor de Wpg is vastgelegd in de 
regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020.  

 
De gemeenteraad moet de plannen voor de uitvoering van deze wetten periodiek 
vaststellen. Er is geen specifieke periode benoemd waarvoor de raad dit moet doen.  
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Het college adviseert de raad om op dit moment geen nieuwe of hernieuwde 
beleidskaders vast te stellen met als redenen:  
1. De prioriteit ligt eerst op de vernieuwde inkoop sociaal domein en andere taken, 
2. Het concreet maken van de beleidsdoelstellingen wordt samen met de raad 

onderzocht en 
3. De beleidskaders zijn inhoudelijk nog steeds relevant en actueel.  

 
Het college past de dynamische jaarplanning van de raad aan wat betreft deze 
beleidskaders.  
 
De beleidskaders vormen de basis waarbinnen het college de uitvoering in het sociaal 
domein baseert. De beleidsregels zijn vastgesteld in verordeningen. Bepaalde 
verordeningen moeten mogelijk wel gewijzigd worden. Waar dit van toepassing is, legt 
het college dit conform de procedure aan de gemeenteraad voor.  

 
6. Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020 -2024 (raadsmededeling 2020-108)  

 
Het college informeert de gemeenteraad over een programma van Regio Achterhoek 
ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten en een betere begeleiding naar werk.  
 
Alle betrokken partijen (het middelbaar beroepsonderwijs, Profijt en de 
regiogemeenten) spreken met dit programma uit dat zij gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor alle kwetsbare jongeren en potentiele voortijdig schoolverlaters. 
 
Met dit programma geven zij invulling aan de voorgestelde maatregelen, die deels 
nieuw zijn. Er is een structureel overleg voortijdig schoolverlaten met als doel de 
maatregelen te concretiseren, te monitoren en eventueel bij te sturen. 
 
Voor dit plan wordt namens regio Achterhoek een subsidie aangevraagd bij het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.  

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

over een onderwerp op de agenda. 
U ontvangt een link waarmee u bij de digitale vergadering komt. U kunt meedoen via 
uw eigen iPad, laptop of computer met microfoon en camera. 

 
2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 15 oktober onder vermelding van 

‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  

mailto:griffie@doetinchem.nl
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Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 29 oktober 2020 voor 
een debat tussen de raadsfracties. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de 
voorstellen.  
 
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.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/

