
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 10 juni 2021 

 

 

Op donderdag 10 juni 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 24 juni 2021. 
 
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. 
 
 
Sessie 1 19.30 uur                                                  voorzitter: S. Kroon, griffier: M. Schennink 
 
1. Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - 2021 

Sinds 2019 is de gemeente bezig met het actualiseren van alle bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan Stedelijk gebied sluit aan op het gemeentelijke 
woningbouwbeleid. Nieuwe woningen zijn alleen mogelijk als deze passen in het 
gemeentelijke woningbouwbeleid.  
Ook geeft het bestemmingsplan uitvoering aan het beleidskader Bedrijventerreinen in 
verandering (BIVA). Zo is het persoonsgebonden overgangsrecht verwerkt in het 
bestemmingsplan en zijn de vastgestelde PDV-locaties (perifere detailhandel locaties) 
opgenomen in het plan. 
 

2. Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
Bij tijdelijke opslag en hergebruik van grond maakt de gemeente gebruik van de 
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer uit 2012. De nota en kaart zijn het 
afgelopen jaar geactualiseerd voor de hele regio Achterhoek. De betrouwbaarheid op de 
kaarten is sterk verbeterd. Belangrijke veranderingen in de geactualiseerde versie:  

 er is geanticipeerd op de Omgevingswet, die uitgaat van duurzaam en efficiënt 
bodembeheer,  

 de landelijk geldende regels en normen voor PFAS zijn verwerkt. 
Met de nota en de kaart is sprake van verantwoord, praktisch uitvoerbaar, transparant 
en uniform grondstromenbeleid binnen de regio Achterhoek. 
 

Sessie 2 19.30 uur                                              voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 

3. Begroting 2022 Regio Achterhoek 
Het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek heeft onlangs de begroting 2022 naar de 
deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraden kunnen een zienswijze geven 
over de gepresenteerde begroting voordat deze door het algemeen bestuur wordt 
vastgesteld. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen bij zijn besluit over de 
begroting. 
Naast de bijdragen van de gemeenten is door de Regio Achterhoek de afgelopen jaren 
fors ingezet op het verkrijgen van middelen om zelfstandig projecten te kunnen (laten) 
uitvoeren uit de Achterhoek Visie 2030: het Investeringsfonds.  
Overschotten op de jaarrekening van de Regio worden toegevoegd aan het 
Investeringsfonds en vloeien niet terug naar de gemeenten. Dit is een bestaande 
afspraak conform de door de gemeenteraden vastgestelde De Achterhoek werkt door 
2.0. Voor de begroting 2022 zit er € 6,0 mln. in het Investeringsfonds. 
Het college doet aan de raad het voorstel de volgende zienswijze bij de Regio in te 
dienen: 
a. dat het onwenselijk is om gemeentelijke overschotten op de exploitatie structureel 

en van tevoren te blijven toevoegen aan het Investeringsfonds; 
b. dat dit aanleiding is voor de gemeente Doetinchem om tegen de voorliggende 

begroting van de Regio Achterhoek te stemmen. 
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4. Jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022-2025 VNOG 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft de 
voorlopige jaarstukken 2020 en de conceptprogrammabegroting 2022-2025 aan de 
gemeenteraad aangeboden. 
Het college stelt de raad voor om  
- kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en reacties op de kadernota 

2022-2025 en 
- geen zienswijze bij de VNOG in te dienen over de conceptbegroting 2022.  
 

5. Benoeming lid Raad van Toezicht bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs 
In december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van de 
bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs. De gemeenteraad is bevoegd om leden van de 
Raad van Toezicht (RvT) van de bestuurstichting te benoemen; dit is een wettelijke taak 
van de raad vanuit het toezicht op het openbaar primair onderwijs.  
De bestuurstichting doet een voordracht aan de gemeenteraad om mevrouw C. Groot 
Kormelink te benoemen als lid van de Raad van Toezicht. Met deze benoeming bestaat 
de RvT weer uit minimaal vijf leden, zoals voorgeschreven in de statuten. 
 

 
 
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 of laptop. 

 
2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 10 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.  
 
Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 24 juni 2021 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.  
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