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Voorstel: 

De volgende criteria vaststellen als afwegingskader voor de ideeën voor de 

toekomst van de binnenstad: 

a. versterking binnenstad; 

b. draagvlak; 

c. realiseerbaar; 

d. toekomstbestendig; 

e. bevordering rol centrumgemeente van de Achterhoek. 

 

Om te komen tot een toekomstplan voor de Doetinchemse binnenstad consulteert het 

gemeentebestuur inwoners, ondernemers en bezoekers. In deze ophaalfase worden ideeën 

verzameld van onder andere inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze ideeën gaan over 

ontwikkelrichtingen voor de binnenstad en concrete invullingen van deze ontwikkelrichtingen. 

Om objectief, beheersbaar en transparant te kunnen beoordelen of de verzamelde ideeën 

passend zijn, wordt gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse (MCA). Deze methodiek 

geeft een concreet overzichtelijk en inzichtelijk resultaat. U hebt tijdens de informatieve 

raadsvergadering van 2 juli jl. op hoofdlijnen de kaders van de MCA besproken, zonder daarbij 

op voorhand te veel sturend te willen zijn op het resultaat. Mede daarom  hebben wij 

algemene criteria geformuleerd, die tijdens het verdere proces nader worden 

geoperationaliseerd. Bij de beoordeling van de opgehaalde ideeën wordt een inschatting 

gemaakt van de mate waarin aan de onderstaande criteria wordt voldaan.  

 

De criteria voor de weging van de ideeën voor de binnenstad zijn (in willekeurige volgorde):  

Versterking binnenstad 

In welke mate draagt een idee bij aan de realisatie van het hoofddoel van ‘Aanvalsplan 

binnenstad’; het versterken van de Doetinchemse binnenstad? Ideeën kunnen in  hoge en 

minder hoge  mate invloed hebben op de versterking van de binnenstad. Effectiviteit staat gelijk 

aan het behalen van de vooraf gestelde doelen, daarom waarborgt u  het hoofddoel van het 

project met dit criterium. Concreet wordt verbetering nagestreefd van  omzet van 

ondernemers, werkgelegenheid, leegstand, aantrekkelijk- & onderscheidend, en het aantal 

bezoekers.  

 

Draagvlak 

In welke mate wordt een idee (a) ondersteund en (b) uitgevoerd door de belangrijkste 

stakeholders? De volgende stakeholders worden daarbij met name  door u onderscheiden: 

Bewoners binnenstad Doetinchem 

Ondernemers (Doetinchem en regio) 

Bezoekers (Doetinchem, regio en toeristen-recreanten) 
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Realiseerbaar 

In welke mate is een idee (a) wettelijk en (b) functioneel realiseerbaar en in hoeverre is een 

idee (c) financierbaar? Dit drieledige criterium is, in combinatie met de overige criteria, van 

grote invloed op de beoordeling van de haalbaarheid van een idee. Daarbij geeft u  expliciet 

mee dat financierbaarheid in samenwerking met stakeholders gevonden kan worden.   

 

Toekomstbestendig  

In hoeverre is een idee voor de lange termijn houdbaar en biedt het structureel meerwaarde 

voor inwoners, ondernemers en bezoekers? U  hecht grote  waarde aan effect voor de lange 

termijn en in mindere mate aan ideeën met een korte termijn karakter.  

 

Bevordering rol centrumgemeente 

In welke mate bevordert een idee de positie van Doetinchem als centrumgemeente in de 

Achterhoek? U  geeft nadrukkelijk mee dat in de beoordeling van een idee de meerwaarde 

voor en positie in de regio moet worden meegenomen. Als voorbeeld noemt u  dat het aantal 

en typen activiteiten hierbij van belang zijn, maar bijvoorbeeld ook een complementair 

winkelgebied ten opzichte van omliggende Achterhoekse gemeenten.  

 

 
 

De opbrengsten van onder andere de stadsgesprekken met de samenleving zullen wij 

structureren en scoren  volgens bovenstaande criteria. Na de zomervakantie presenteren wij 

de eerste analyse. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Afwegingskader consultatie 

toekomst binnenstad Doetinchem; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de volgende criteria vast te stellen als afwegingskader voor de ideeën voor de toekomst van de 

binnenstad: 

a. versterking binnenstad; 

b. draagvlak; 

c. realiseerbaar; 

d. toekomstbestendig; 

e. bevordering rol centrumgemeente van de Achterhoek. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 9 juli 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


