
 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 15 april 2021 

 

 

Op donderdag 15 april 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 29 april 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 winkelcentrum De Bongerd 

Het bestemmingsplan winkelcentrum De Bongerd maakt de nieuwbouw mogelijk van 
een nieuwe Albert Heijn-supermarkt, een slijterij, een ondergrondse parkeergarage en 
een sporthal. De bestaande sporthal wordt vervangen door een nieuwe sporthal 
bovenop de nieuwe Albert Heijn-supermarkt. De huidige Albert Heijn-winkel wordt 
ingenomen door een discount (Aldi). Daarnaast wordt de bestaande buitenruimte en 
parkeerplaats van De Bongerd opnieuw ingericht. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 
10 zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat in de Nota van zienswijzen. 
 
De zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Deze staan in de Nota van wijzigingen. 
Het college vraagt de gemeenteraad om de Nota van zienswijzen, de Nota van 
wijzigingen en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Daarnaast vraagt het 
college om de beeldkwaliteitsparagraaf uit het bestemmingsplan als aanvulling op de 
nota van Welstand vast te stellen. 
 

2. Grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij 
Het college heeft besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Wijnbergen Het Oosten. Er is een nieuw plan gemaakt met een 
nieuwe naam: Wijnbergen De Kwekerij. De gemeente ontwikkelt het plan zelf. Daarom 
moet een grondexploitatie worden geopend. Dit is nodig om de kosten en opbrengsten 
van het project in bij te houden. 
Het college vraagt aan de gemeenteraad om de grondexploitatie Wijnbergen 
De Kwekerij vast te stellen en het vraagt om een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen van € 1,6 miljoen. De kosten worden gedekt uit de opbrengsten 
van het project.  
 

3. Ontwerp beleidsregel 'Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021' 
(raadsmededeling 2021-20) 
In november 2020 heeft de gemeenteraad aangegeven dat kamerverhuur in de 
gemeente Doetinchem mogelijk moet zijn. Dit heeft geleid tot de beleidsregel 
‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’. Dit maakt kamerverhuur bij een 
hospita in reguliere woningen onder voorwaarden mogelijk. 
De ontwerp beleidsregel waarin kamerverhuur is geregeld, ligt op dit moment ter inzage 
voor inspraak. Na afloop van deze periode kan de gemeenteraad de definitieve 
beleidsregel vaststellen. 
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Sessie 2 19.30 uur                                       voorzitter: H. Boerwinkel, griffier: E. Radstaak 
 

4. Lokale preventieagenda Gewoon gezond leven 
In de Lokale preventieagenda Gewoon gezond leven gaat het om universele preventie. 
Dit is een beleidsterm voor Gewoon, gezond leven. De accenten liggen op: 
- Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de 

samenleving. 
- Preventie is onderdeel van het normale leven; het is toegankelijk voor iedere 

inwoner van de gemeente Doetinchem, van jong tot oud. 
- De inzet van sport en cultuur is het middel om de beweging naar de voorkant 

(preventie) te bereiken. 
- Het sportbedrijf, de bibliotheek, Amphion Cultuurbedrijf en Buurtplein zijn de 

ketenpartners voor de preventieagenda. 
Het college vraagt de gemeenteraad om de Lokale preventieagenda Gewoon gezond 
leven vast te stellen. 
 

5. Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst Achterhoek  
Doetinchem neemt deel aan de regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). De ODA 
heeft onlangs de jaarstukken 2020 en begroting 2022 naar de deelnemende gemeenten 
gestuurd. De gemeenteraden kunnen een zienswijze geven over de begroting. 
Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast.  
De jaarstukken 2020 sluiten af met een positief resultaat. Dit komt door een hogere 
productiviteit in 2019. Het voordeel wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten.  
De begroting 2022 is gebaseerd op de productie in 2020 en hierbij verwacht de ODA een 
lichte stijging van de kosten. 
 
De gemeenteraad heeft in 2020 de ODA opgeroepen in te zetten op terugdringen van 
de kosten en efficiënter te werken. Gezien het positieve resultaat over 2020 heeft ODA 
hierin een goede stap gezet. Het college vindt dat het indienen van een zienswijze dan 
ook achterwege kan blijven. 
 

6. Laatste besluitvorming voor publicatie van de regionale aanbesteding Jeugdhulp en 
Wmo 2022 (raadsmededeling 2021-30) 
In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan de uitvoering van de 
Jeugdhulp en Wmo (inclusief wonen). Een grote volgende stap om de uitvoering nog 
beter te maken is de nieuwe wijze van inkoop van Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 
2022. Dit draagt bij aan de transformatie van het Achterhoekse zorglandschap. 
De uitgangspunten zijn onder meer ‘kantelen naar preventie’ en ‘focus op prestatie van 
zorgaanbieders en resultaten voor cliënt’. 
Met deze mededeling informeert het college de gemeenteraad over het hele proces 
voordat de aanbesteding gepubliceerd wordt op 1 april 2021. De beoogde gunning is  
1 oktober 2021. Per 1 januari 2022 gaan de nieuwe werkwijze en contracten van start. 

 
 
 
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.  
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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 15 april 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 29 april 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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