
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 10 februari 2022 

 

 

Op donderdag 10 februari 2022 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 24 februari 2022. 
 
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.  
Er is geen fysieke publieke tribune. 
 
Voorzitter: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
Sessie 1, 19.30 uur 
 
1. Uitgangspuntennota GGD NOG 2023 
Het dagelijks bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) wil de 
gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders in staat stellen om 
vroegtijdig te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2023. 
Daarom wordt de Uitgangspuntennota 2023, waarin deze kaders staan beschreven, aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraden kunnen vóór 1 maart 2022 hun zienswijzen 
indienen. 
 
De Uitgangspuntennota is gebaseerd op de gemaakte afspraken, het beleid en de 
ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid. Daarnaast komen de 
aandachtspunten uit de afgeronde takendiscussie van de GGD naar voren. 
De inzet is een robuustere, flexibelere en op termijn kostenefficiëntere GGD, die 
collectieve preventie ten behoeve van gezondheidswinst vorm en inhoud weet te geven. 
 
2. Instellen auditcommissie   
De gemeenteraad heeft gevraagd om een voorstel voor het instellen van een 
auditcommissie. De raadswerkgroep Aanbesteding accountantsdiensten heeft onder meer 
gekeken naar de wettelijke basis, het doel en de samenstelling van een auditcommissie.  
Het voorstel is dat alle fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn in de 
auditcommissie. De commissie adviseert de gemeenteraad over de planning & control 
documenten. Daarvoor heeft zij overleggen met de accountant en met de wethouder 
financiën, concerncontroller en medewerkers van de afdeling planning & control.  
 
Met dit voorstel kan de gemeenteraad besluiten om een auditcommissie van de raad in te 
stellen. De nieuwe gemeenteraad kan in april 2022 de leden van de auditcommissie 
benoemen waarna de nieuwe auditcommissie van start gaat. 
 
Sessie 2, 20.30 uur 

 
3. Aanvraag subsidie kosten opsporing niet gesprongen explosieven  
Opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is voor 
de veiligheid noodzakelijk. In 2019, 2020 en 2021 is voor verschillende civieltechnische 
projecten onderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven. Een deel van de 
kosten voor dit onderzoek wordt vergoed door het Rijk. De gemeenteraad moet 
bevestigen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Na het raadsbesluit kan 
vervolgens vóór 1 april 2022 de bijdrage in de gemaakte kosten worden ingediend. 
Het Rijk vergoedt 68% van de kosten die in 2021 zijn gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/
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4. Budget beschikbaar stellen subsidie Regio 8RHK   
Regio 8RHK heeft vorig jaar namens de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en 
Doetinchem subsidie aangevraagd bij het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering 
kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en 
verduurzaming in kwetsbare gebieden.  
 
In december heeft de Regio 8RHK besloten een eenmalige subsidie te verlenen aan de 
gemeente Doetinchem ter hoogte van € 2.439.154,- voor een aanpak van 350 woningen in 
Doetinchem Noord. De gemeente, die zelf ook meebetaalt aan de renovatie, heeft hier tot 
31 december 2030 de tijd voor. De woningen liggen in verschillende wijken. Het college 
wil starten met de uitvoering in Overstegen West. Hiervoor moet de gemeenteraad het 
benodigde geld beschikbaar stellen. Met dit voorstel vraagt het college aan de raad om 
budget beschikbaar te stellen.  
 
5. Prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersverenigingen 2022 (raadsmededeling 

2021-115)  
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen moeten jaarlijks vóór  
15 december afspraken maken voor het volgende jaar. Voor 2022 heeft Doetinchem 
afspraken gemaakt met de woningcorporaties Sité en De Woonplaats en met 
huurdersverenigingen Siverder en Dinxperlo. 
Met Sité en Siverder zijn de afspraken vastgelegd in de thema’s: beschikbaarheid en 
betaalbaarheid, gebiedsgericht werken en zorg en welzijn, en duurzaamheid. 
De woningen van De Woonplaats bevinden zich voor het grootste deel in wooncomplex 
Oldershove in Wehl. In 2022 zijn gesprekken met de aan de Oldershove verbonden 
partijen over de functie die Oldershove zou moeten vervullen voor Wehl/Nieuw Wehl.  

 
Sessie 3, 21.30 uur 

 
6. Motie stimuleren afvalscheiding minima (raadsmededeling 2022-02) 
Bij het vaststellen van het grondstoffenplan 2020-2024 in oktober 2020 heeft de 
gemeenteraad een motie aangenomen om afvalscheiding bij minima positief te 
stimuleren. Het college heeft vervolgens onderzocht op welke manier er een positieve 
prikkel gegeven kan worden aan het goed scheiden van afval voor de groep waarvoor 
kwijtschelding van toepassing is. De mededeling beschrijft welke opties zijn bekeken, 
zoals het geven van extra punten voor het meedoenarrangement als minder vaak restafval 
aanbieden of andere gerichte spaaracties. Deze opties brengen echter extra administratie 
met zich mee. 
Het college kiest ervoor om in 2022 het aanbiedgedrag van afval te monitoren. Op basis 
van het werkelijke afvalscheidingsgedrag zal een grote groep medewerkers nadenken 
over hoe de gemeente afvalscheiding positief kan stimuleren en welke acties daarbij 
passen. De resultaten betrekt het college bij de evaluatie van het grondstoffenplan.  
 
7. Uitvoeringagenda diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023 

(raadsmededeling 2022-04)  
In maart 2021 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak diversiteitsbeleid vastgesteld. 
Het college heeft vervolgens een uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid opgesteld met 
daarin de vijf Diverse Doelen. De gemeente zet in op het voorkomen van polarisatie, 
tweedeling en het wij-zij denken. De agenda richt zich niet op bepaalde groepen inwoners 
maar biedt iedereen die dat nodig heeft (tijdelijk) een steuntje in de rug, waarbij de 
“zwijgende meerderheid” niet uit beeld raakt. 
De looptijd van deze eerste uitvoeringsagenda Divers in gemeente Doetinchem is twee 
jaar (2022 en 2023). Dit geeft college en raad de gelegenheid op basis van een evaluatie 
tijdig – in het vierde kwartaal 2023 - bij te sturen op de uitvoering voor de hierop 
volgende jaren. 
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8. Uitvoering pilot mondzorg voor kinderen (raadsmededeling 2022-116) 
De gemeenteraad heeft in november 2020 de motie Pilot Mondzorg voor kinderen 
aangenomen. Per 1 januari 2022 start de pilot Mondhygiënist binnen de JGZ; elke peuter-
kleutermond gezond. Tijdens de pilot sluit een mondhygiënist (zzp’er) aan bij de consulten 
van het consultatiebureau en Yunio (0 tot 4 jaar). Yunio ziet ruim 99% van deze 
leeftijdsgroep.  
Zo wordt (gratis) mondzorg systematisch onder de aandacht van hun ouders gebracht. 
Eerst wordt gestart met kinderen uit Doetinchem-Noord, Wehl en een deel van postcode 
7006. De pilot duurt twee jaar; na een jaar is de eerst tussentijdse evaluatie.  

 
 
 
 
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. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 10 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. 
 
Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari 2022 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.  
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