Agenda voor de beeldvormende raad van 11 november 2021

Op donderdag 11 november 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een
beeldvormende raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van 25 november 2021.
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. De vergadering is via een livestream te volgen
via https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken.
Sessie 1, 19.30 uur, raadzaal

voorzitter: R. Hummelink, griffier: M. Schennink

1. Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek
Met het voorliggende voorstel stelt het college de gemeenteraad voor om geen
wensen en bedenkingen te formuleren bij het voornemen van het algemeen bestuur
van de Regio Achterhoek om de uitgangspunten voor de begroting van de Regio
Achterhoek op twee onderdelen te wijzigen. Specifiek betreft de wijzigingen de
indexeringsmethodiek en de maximale hoogte van de weerstandsratio.
2. Zelfbewoningsplicht
De Beleidsregels zelfbewoningsplicht regelen dat kopers van nieuwbouwwoningen met
een vrij op naam prijs tot en met € 350.000 zelf in hun woning moeten gaan wonen.
Mocht de eigenaar de woning binnen 5 jaar verkopen, dan zorgt het kettingbeding
ervoor dat de nieuwe eigenaar ook in de betreffende woning moet gaan wonen.
Hiermee wordt de concurrentie op de woningmarkt vanuit beleggers verminderd,
waardoor er minder goedkope en middeldure koopwoningen worden onttrokken aan
de betaalbare koopsector.
3. Deelname Landelijk Ontwikkelfonds
Samen met vijf andere gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre
en Oude IJsselstreek) heeft Doetinchem in 2018 besloten een aanjaagfonds voor
duurzame energieopwekking op te richten. De gemeenteraad heeft hiervoor op
28 februari 2019 het benodigde krediet van € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld.
Sindsdien heeft het nodige onderzoek en de benodigde afstemming plaatsgevonden.
Een wijziging van het plan tot oprichting van het fonds is wenselijk omdat de risico’s
van het aanjaagfonds te groot zijn.
De samenwerkende gemeenten willen echter nog steeds voorzien in een instrument
om duurzame energieopwekkingsprojecten te faciliteren. Dit alternatief is gevonden in
het Landelijk Ontwikkelfonds. Dit fonds is een initiatief van Energie Samen. Financieel
is het ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds en het Rijk draagt 10 miljoen bij.
Zowel provincies als aparte regio’s kunnen aansluiten bij het Landelijk Ontwikkelfonds.
Het is een revolverend fonds waarbij de verstrekte leningen na een periode van tussen
de 4 en 7 jaar afgelost worden, waardoor middelen weer terugvloeien in het fonds.
Op die manier kan het geld meerdere keren worden ingelegd in projecten en zijn de
risico’s beperkt.
4. Verzoek tot kapitaalverstrekking Alliander
Het college stelt de gemeenteraad voor om geen wensen en bedenkingen uit te
spreken bij het voornemen van het college om het verzoek van Alliander NV tot
versterking van diens kapitaalstructuur te honoreren. Concreet betekent het het
verstrekken van een ‘reverse converteerbare hybride obligatielening’ voor een bedrag
van € 4,3 miljoen aan Alliander. Tevens stelt het college de raad voor om voor deze
lening een krediet open te stellen.
Het verzoek van Alliander is erop gericht om onder gunstige voorwaarden geld van de
kapitaalmarkt te kunnen blijven halen, ter dekking van investeringen. Onderliggend
hieraan is dat van Alliander meer investeringen gevraagd worden om de doelstellingen
voor de energietransitie te halen
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5. Stand van zaken kinderopvangtoeslagaffaire (raadsmededeling 2021-86)
Sinds maart 2020 is gestart met het actief benaderen van ouders die bij de
Belastingdienst hebben aangegeven gedupeerd te zijn in de toeslagaffaire. Op dit
moment zijn 104 huishoudens bekend. Tot nu toe is het gelukt met 81 huishoudens in
contact te komen.
Inmiddels zijn van 20 gedupeerde huishoudens gemeentelijke vorderingen die
openstaan kwijtgescholden. Ook is een speciaal portaal geopend. Via dat portaal
krijgen gedupeerden direct een schone lei, komt de schuldregeling ten einde en wordt
de BKR-melding verwijderd.
Ook helpt de gemeente bij het inventariseren van de totale schuldenlast. De lijst met
schulden kan bij de Belastingdienst worden ingediend. Ook deze schulden worden
kwijtgescholden.

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 vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan over
een onderwerp op de agenda. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk een dag voor de
vergadering aanmelden bij de raadsgriffie.
2. Voor 11 november een schriftelijke bijdrage sturen. Uw bijdrage komt bij de
vergaderstukken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: griffie@doetinchem.nl
of 0314-399 541.
Raadsbesluit
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 25 november 2021 voor
een debat tussen de raadsfracties. Die avond 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.
Publiek
Vanwege de coronamaatregelen is er geen publieke tribune.
De vergadering is via een livestream te volgen en later terug te kijken.

