
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 11 februari 2021 

 

 

Op donderdag 11 februari 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 25 februari 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: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1. Uitgangspuntennota GGD NOG 

Het dagelijks bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) wil met de 
Uitgangspuntennota de betrokken gemeenten in staat stellen om vroegtijdig te sturen 
op de inhoudelijke en financiële kaders. De Uitgangspuntennota vormt de basis voor de 
begroting 2022. In de nota zijn verschillende onderwerpen opgenomen: de invloed van 
COVID-19 op kwestbare groepen, preventie, de doorontwikkeling van de jeugdzorg, het 
Rijksvaccinatieprogramma, de gevolgen van inzet van de GGD bij statushouders en de 
(financiële) gevolgen van de landelijke aanbesteding arrestantenzorg.  
 

2. Kadernota VNOG 2022-2025 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft 
onlangs de kadernota 2022-2025 vastgesteld. De VNOG stuurt de kadernota tijdig naar 
de betrokken gemeenten zodat zij op tijd een reactie kunnen geven. De input van de 
gemeenten kan worden verwerkt in de conceptbegroting 2022 die later dit jaar volgt. 
 
In de kadernota is geen nieuw beleid opgenomen. Wel is er een ontwikkeling benoemd 
op het gebied van het beheer van vastgoed die mogelijk gevolgen heeft voor de 
financiën van de gemeenten en de VNOG. De VNOG gaat hierover nog in gesprek met de 
gemeenten. In de kadernota 2022-2025 is voor de bijdrage van de gemeenten alleen een 
wijziging verwerkt voor de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare autonome 
ontwikkelingen. 
 

3. Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
verzoekt de betrokken gemeenten om in te stemmen met een wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling (GR). Deze wijziging is nodig zodat de VNOG aan kan 
sluiten bij een werkgeversvereniging. Dit is in de huidige regeling niet mogelijk.  
Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming te verlenen om akkoord te gaan 
met de door de VNOG voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  
 

4. Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek  
Het algemeen bestuur van de Regio Achthoek verzoekt de betrokken gemeenten om in 
te stemmen met een wijziging van de samenwerkingsregeling. Deze wijziging is nodig 
zodat de Regio Achterhoek aan kan sluiten bij een werkgeversvereniging. Dit is in de 
huidige regeling niet mogelijk. Daarnaast wordt de regeling aangepast omdat de 
wettelijke taak in het beheer van (voormalige) stortplaatsen is overgedragen aan andere 
instanties.  
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Sessie 2 19.30 uur                                  voorzitter: S. Kroon, griffier: E. Radstaak 
 

5. Exploitatie SAZA-hal 
Vanaf de oprichting van de SAZA-hal heeft het stichtingsbestuur grote moeite gehad 
om een positief resultaat te bereiken. De schuld aan de gemeente liep voortdurend op 
en er is een borgstelling door de gemeente voor SAZA met alle financiële risico’s van 
dien. De gemeente heeft in juli 2020 stappen gezet om het eigendom van de hal naar 
zich toe te trekken. Het bestuur van SAZA stemt in met de overdracht van de hal naar 
de gemeente. De gemeente aanvaardt het eigendom van de SAZA-hal op basis van het 
inroepen van erfpacht. Dit betekent de volledige overname van de hal door de 
gemeente.  
Het college vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met het aanvaarden van het 
eigendom van de SAZA-hal en de financiële consequenties hiervan te betrekken bij de 
Eerste bestuurlijke monitor 2022 en Kadernota 2022 die later dit jaar voorliggen. 

 
6. Bestemmingsplan Parapluherziening externe veiligheid 2020 

In december 2013 heeft de gemeenteraad de beleidsnota ‘Extern veiligheidsbeleid’ 
vastgesteld. Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als 
gevolg van een ongeval in de directe omgeving waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken. Bij vaststelling van de nota heeft de gemeenteraad onder andere besloten 
om het beleid externe veiligheid door te vertalen naar de bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen van de gemeente Doetinchem. 
 
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn: 
1. in woongebieden geen nieuwe risicobronnen toegestaan; 
2. in het buitengebied en op bedrijventerreinen alleen onder voorwaarden nieuwe 

risicobronnen toegestaan. 
Voor het A18 Bedrijvenpark geldt een bijzonder, minder streng, regime. Nieuwe 
risicobronnen worden hier – onder voorwaarden - in principe bij recht toegestaan. 
Het bestemmingsplan vergroot hiermee de veiligheid van de inwoners van Doetinchem. 
 

 
 
 
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 11 februari onder vermelding van 

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

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  
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Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 25 februari 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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