
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 20 februari 2020 

 

 

Op donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 5 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. Na een pauze om 21.00 uur beginnen de tweede parallelle sessies. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                      voorzitter: J. Berends, griffier M. Schennink 
 
1. Bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 -2019' 

Het bestemmingsplan ‘Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41’ 
maakt het mogelijk om het tankstation met LPG van de Wijnbergseweg te 
verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. Deze ontwikkeling komt voort uit het 
beleid om tankstations te verplaatsen uit de bebouwde kom naar in- en 
uitvalswegen. Het bestemmingsplan maakt ook de aanleg van nieuwe natuur bij 
de Zumpe mogelijk.  
De realisatie van een tankstation aan de Oostelijke Randweg zou met een 
wijzigingsplan ook gerealiseerd kunnen worden. Het college kiest voor een 
bestemmingsplanherziening om ervoor te zorgen dat de verwijdering van het 
tankstation aan de Wijnbergeweg onomkeerbaar wordt; per saldo komt er geen 
extra tankstation bij. 
Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen 
ingediend waarvan een zienswijze door meerdere personen wordt ondersteund. 
De zienswijzen hebben geleid tot een wijziging van het bestemmingsplan. 
De wijziging gaat over het vastleggen van de ondergeschiktheid van de 
detailhandelsfunctie van het tankstation.  

 

 
 

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

2.  Rekenkamerrapport Participatie in Doetinchem  
De rekenkamer heeft onderzocht hoe de gemeente omgaat met burger- en 
overheidsparticipatie. Er is teruggekeken om te zien welke lessen getrokken 
kunnen worden uit de voorbeelden van burger- en overheidsparticipatie van de 
afgelopen vijf jaar. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar de toekomst: hoe worden 
inwoners en de gemeenteraad betrokken bij de invulling en vormgeving van de 
aanstaande Omgevingswet? Tot slot geeft de rekenkamer aanbevelingen hoe om 
te gaan met burger- en overheidsparticipatie. 
 
De rekenkamer biedt het rapport aan de voorzitter van de gemeenteraad aan. 
Het rapport kunt u vanaf 13 februari (onder embargo) vinden in het bis. 
 

3.  Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG  
Het algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt elk jaar een 
begroting op. De GGD wil de gemeenteraden in staat stellen om beter en eerder 
te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting. Daarom legt 
het college de Uitgangspuntennota 2021 voor aan de gemeenteraad. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om 1. Afspraken te maken met de 
gemeente over de doorontwikkeling van de integrale jeugdgezondheidszorg,  
2. Voor de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma binnen het budget te 
blijven dat daarvoor beschikbaar is en 3. De totale inwonerbijdrage voor 2021 niet 
hoger te laten zijn dan in 2020.  
 
PAUZE 21.00 UUR 
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2A, 21.15 uur, raadzaal                                         voorzitter: S. Kroon, griffier M. Schennink 

 
4.  Bestemmingsplan 'Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019'  

Het pluimveebedrijf aan de Kilderseweg 41a wil een deel van de leghennen een 
buitenloop geven op de omliggende agrarische gronden. Dit mag alleen op 
gronden die zijn aangewezen voor deze vorm van intensieve veehouderij. 
De geplande buitenloop heeft deze aanduiding niet en daardoor is een buitenloop 
in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2012. De buitenloop is 
wel mogelijk als het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Hiervoor heeft het college 
het bestemmingsplan Kilderseweg bij 41 en 41a opgesteld. 
Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen 
ingediend en deze geven aanleiding voor wijziging van het bestemmingsplan op 
een aantal onderdelen. Zoals het voorkomen dat varkens samen met kippen in de 
uitloop kunnen lopen. Daarnaast is onderzocht of het bedrijf met een buitenloop 
meer overlast voor de omgeving oplevert. Uit onderzoek blijkt deze overlast 
minimaal. 
 

5.  Bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en 
supermarkten - 2019'  
Een aantal raadsbesluiten heeft geleid tot het opstellen van dit bestemmingsplan:  
- uitvoeren herziene woningbouwstrategie uit 2016;  
- actualisatie bestemmingsplan Gaanderen uit 2017 en 
- visie boodschappenstructuur uit 2018.  
Het beleid voor nieuwe woningen, kantoren en supermarkten is vastgelegd in het 
bestemmingsplan dat nu voorligt, ‘Parapluherziening Kantoren, uitsluiten 
woningbouw en supermarkten 2019’. Dit plan gaat over de gebieden Wehl, Nieuw 
Wehl, Langerak en Binnenstad/de Veentjes.  
Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend; 
deze hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. De zienswijzen 
en de voorgestelde reactie daarop staan in de Nota van zienswijzen. 
 

6.  Bestemmingsplan 'Lubberslaan 18a - 2019'  
Het pand aan de Lubberslaan 18a is een locatie waar een voormalig agrarisch 
bedrijf is gesloopt. In het kader van het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing) is een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van een 
woning met bijgebouw. 
Door het verlenen van de omgevingsvergunning is de onderliggende bestemming, 
‘agrarisch met waarden’, niet gewijzigd. De initiatiefnemer heeft de gemeente 
gevraagd om de bestemming ‘wonen’ toe te kennen. Hiermee wordt de 
planologische bestemming - woning met bijgebouw - gelijk gesteld met de 
feitelijke situatie. De bouw van de woning was al mogelijk met de verleende 
omgevingsvergunning. Met de gewijzigde bestemming is het ook mogelijk om 
vergunningvrij een bijgebouw te plaatsen. 
 

7.  Budget applicaties voor Omgevingswet  
De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2021. Om te voldoen aan de eisen die de 
wet stelt, moet de gemeente nieuwe applicaties aanschaffen. Deze applicaties zijn 
bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van vergunningen en het doen van 
meldingen. Ook komt er een zogenaamde vragenboom waarmee iemand kan 
bepalen of hij een vergunning nodig heeft. 
De jaarlijkse kosten voor aanschaf en inrichting van de nieuwe applicaties zijn 
hoger dan de huidige kosten. Het gereserveerde bedrag in de begroting voor deze 
kosten moet daarom worden verhoogd. De nieuwe applicaties moeten per 
1 januari 2021 werken. Daarom is het nodig dat de raad nu een besluit neemt over 
de financiën. 



 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van donderdag 20 februari 2020 

 

 

 
 

2b, 21.15 uur, werkcafé                                              voorzitter: H. Dales, griffier E. Radstaak 
 
8. Compensatie Eigen Risico (mededeling) 

Met deze mededeling informeert het college de raad over de beëindiging van de 
Compensatie Eigen Risico (CER) en de wijze waarop inwoners daarover geïnformeerd 
worden.  
Met het vaststellen van de keuzerichtingen bezuinigingen is bepaald dat er een 
structurele besparing gerealiseerd moet worden op het armoedebeleid. Het stoppen 
met het compenseren van het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering is hier 
een uitwerking van. Het CER is niet de enige regeling binnen de 
compensatieregelingen voor zorgkosten. Mochten inwoners zorgkosten maken die 
zij zelf niet kunnen betalen, dan wordt samen gezocht naar oplossingen.  
 

9. Evenementensubsidies 2020 en 2021 (mededeling) 
Met deze mededeling informeert het college de raad over de reservering en 
verdeling van het beschikbare budget voor evenementen in 2020 en 2021.  
Het doel van het evenementenbeleid is dat Doetinchem zich kan profileren als 
gastvrije stad met een prominente rol voor evenementen. Met de keuzerichtingen 
bezuinigingen is het evenementenbudget verlaagd en het evenementenloket is 
soberder uitgevoerd. Het college informeert de raad over het budget voor 
evenementen en waar deze in grote lijnen aan wordt besteed.  
 

 

 
 
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 5 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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