
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 14 januari 2021 

 

 

Op donderdag 14 januari 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 28 januari 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. Aanwijzing lokale publieke media instelling  

In de gemeente Doetinchem heeft REGIO8 de afgelopen vijf jaar zendtijd toegewezen 
gekregen als lokale publieke media-instelling. REGIO8 heeft om verlenging van deze 
toewijzing gevraagd. Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om 
advies hierover. REGIO8 voldoet aan de wettelijke eisen en aan de aanvullende eisen 
die de gemeente aan een lokale publieke media-instelling eist. Daarom stelt het college 
voor dat de gemeenteraad adviseert om REGIO8 voor de periode 2021-2025 aan te 
wijzen als lokale publieke media instelling. 
 

2. Kadernota integrale veiligheid  
In de kadernota integrale veiligheid stelt de gemeenteraad de kaders vast voor het 
veiligheidsbeleid 2020-2023. Daarnaast benoemt de raad prioriteiten om lokaal richting 
te geven aan het veiligheidsbeleid. Daarmee wordt een deel van de politiecapaciteit 
ingezet op thema’s die in de gemeente Doetinchem spelen.  
Speerpunten van het veiligheidsbeleid zijn het tegengaan van criminaliteit, overlast en 
sociale/fysieke onveiligheid. De belangrijkste gemeentelijke prioriteiten zijn het 
terugdringen van ondermijning en zorg en veiligheid rondom risico’s bij het ontbreken 
van zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners met verward gedrag.  
 

3. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening  
Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast.  
De gemeente moet een termijn bepalen voor de beslissing of zij wel of niet een 
schuldhulpvraag in behandeling neemt. In de voorliggende verordening wordt de 
wettelijke termijn van maximaal acht weken aangehouden. Dit sluit aan op de huidige 
praktijk. Het college stelt voor dat de gemeenteraad de Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening vaststelt. 
 

4. Evaluatie armoedebeleid (raadsmededeling 2020-138) 
In de factsheet evaluatie armoedebeleid staan de resultaten van het armoedebeleid en 
de stand van zaken van de speerpunten over 2020.  
Het coronavirus had invloed op de uitvoering van het armoedebeleid. Zo konden veel 
sportieve en culturele evenementen niet doorgaan waardoor er minder gebruik is 
gemaakt van het Meedoenarrangement. Anderzijds constateert het college dat het 
afgelopen jaar veel inwoners weer stappen hebben gezet naar financiële 
zelfredzaamheid. Zo is het aantal deelnemers aan de pilot Grip op energie in 2020 
verdubbeld. In 2021 is een uitgebreide evaluatie van het armoedebeleid. De resultaten 
worden betrokken bij de nieuwe uitvoeringsagenda voor het armoedebeleid.  
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Sessie 2 19.30 uur                                  voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 

5. Bestemmingsplan Zonnepark Europaweg 2020  
In 2017 is de Gebiedsuitwerking Europaweg door de raad vastgesteld. Een van de 
deelprojecten is de realisatie van een zonnepark langs de Europaweg. Hiervoor wilde 
de gemeenteraad ca. 12 hectare beschikbaar stellen. De eigenaren van 12 hectare 
willen (nog) geen zonnepark realiseren op hun grond. De gemeente is eigenaar van  
1,6 hectare en wil dit inrichten als zonnepark. Er is een burgercorporatie opgericht om 
het zonnepark te exploiteren. De exploitatie van een zonnepark is niet mogelijk 
volgens het geldende bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan Zonnepark 
Europaweg 2020 wordt dit planologisch mogelijk gemaakt. Het is aan de coöperatie om 
de landschappelijke inpassing te realiseren met als doel een duurzaam en functioneel 
gebruik van de grond.  
Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 
Zonnepark Europaweg 2020 vast te stellen. 
 

6. Vraag en aanbod wonen en zorg  
In de Woningbouwstrategie 2019 werd geconstateerd dat er onvoldoende inzicht is naar 
vraag en aanbod van zorgwoningen. Een vergelijking van vraag en aanbod op vier 
hoofdcategorieën laat zien dat Doetinchem over voldoende zorgwoningen beschikt om 
aan de vraag te voldoen. Uitzonderingen zijn - op termijn - uitbreiding van aanbod 
zorgwoningen voor ouderen en een mogelijke veranderende vraag op het gebied van 
zorgwoningen voor jeugdhulp. Na vijf jaar wil het college de verwachte vraag naar 
zorgwoningen opnieuw in beeld brengen. 
Het college stelt de raad voor om de uitkomsten van de rapporten Monitor wonen en 
zorg 2020 en IJkpunten wonen en zorg gemeente Doetinchem als uitgangspunt te 
gebruiken voor het beoordelen van initiatieven op het terreinen van wonen en zorg.  
 

7. Plan van aanpak Transitievisie warmte  
Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken, moet de gebouwde 
omgeving in 2050 aardgasvrij verwarmd worden. Om dit te bereiken, stellen alle 
gemeenten een Transitievisie warmte op. Hierin staat per wijk welk warmtealternatief 
de voorkeur heeft en in welke periode de transitie plaatsvindt. De gemeente is 
regisseur voor de warmtetransitie en zal samen met vastgoedeigenaren, inwoners, 
netbeheerders en medeoverheden de Transitievisie warmte ontwikkelen. In november 
2021 moet de gemeenteraad deze Transitievisie warmte vaststellen.  
 

8. Projectplan brede regionale aanpak dak- en thuislozen (raadsmededeling 2020-139) 
In 2018 hebben de Achterhoekse gemeenten ingestemd met de Regiovisie Opvang en 
Bescherming. Lokaal beleid blijft aan de orde. Te denken valt aan het voorkomen van 
huisuitzettingen, tijdig ingrijpen bij dreiging van problematische schulden en 
signalering van risico’s. Door een gezamenlijke aanpak wil het college komen tot een 
vernieuwing van de maatschappelijke opvang en dakloosheid voorkomen en/of 
verminderen. Dit is in het projectplan uitgewerkt in concrete doelen die eind 2021 
gerealiseerd moeten zijn.  
 

9. Leidraad mantelzorgondersteuning (raadsmededeling 2020-141)  
De Leidraad mantelzorgondersteuning biedt het benodigde handvat voor de uitvoering 
van mantelzorgondersteuning. De gemeente speelt een regisserende, stimulerende of 
faciliterende rol. Het is van belang dat de mantelzorger een stem heeft in de 
beleidsontwikkeling en uitvoering omdat het hem/haar direct aangaat.  
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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 vóór 14 januari 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 28 januari 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.  
 

mailto:griffie@doetinchem.nl
https://besluitvorming.doetinchem.nl/

