
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 14 februari 2018 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Visie boodschappenstructuur 
Wij stellen u voor: 
1. De visie boodschappenstructuur vast te stellen als kader voor vestiging en uitbreiding van 

supermarkten in de gemeente Doetinchem, waarbij: 
a. nieuwvestiging alleen mogelijk is in uitzonderingsgevallen (bijzonder concept, uniek in de 

gemeente en passend bij functie gebied) binnen de aangewezen winkelgebieden 
stadscentrum, dorpscentrum en wijkcentrum; 

b. het optimaliseren en uitbreiden van bestaande supermarkten binnen de aangewezen 
gebieden onder voorwaarden is toegestaan, mits de optimalisatie/uitbreiding het gebied 
versterkt, past bij de functie en maatvoering van het gebied en het initiatief ruimtelijk 
haalbaar is; 

c. voor supermarkten die buiten het aangewezen gebied vallen en willen uitbreiden, de 
afwijkingsregel in het bestemmingsplan geldt: mogelijkheid tot uitbreiden maximaal 10% 
van de huidige m2 verkoopvloeroppervlakte per planperiode. 

 
2. Duurzame energieopwekking gemeentelijke accommodaties 
Wij stellen u voor: 
1. Dertien gemeentelijke accommodaties verder te verduurzamen en daarbij een krediet van 

€ 301.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe de 62ste begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
2. Dit krediet te dekken uit: 

o Eigen huisvesting exploitatiebudget gD; 
o Accommodaties exploitatiebudget Buha; 
o Sportcentrum de Pol concessievergoeding 2017 - 2020; 
o Koningin Beatrixcentrum budgetsubsidie; 
o Duurzaamheidskrediet/ SDE Subsidie. 

 
3. Grondaankoop Slagenweg 2 Wehl 
Wij stellen u voor, te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de aankoop van een 
agrarisch perceel aan de Slagenweg 2 te Wehl, perceelnummer sectie K, kadastraal nummer 280 
en een deel van nummer 611, samen ter grootte van 47.835 m2. 
 
4. Bestemmingsplan 'Hofstraat - 2017' 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Hofstraat - 2017' gewijzigd vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
5. Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG 
Wij stellen u voor: 
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG vast te stellen waarin wij verzoeken om 

rekening te houden met: 
a. de aansluiting bij het preventieprogramma van onze gemeente daar waar de GGD beoogt 

de positie van de preventie in het sociaal domein te versterken; 
b. de onderbouwing van de extra inzet voor statushouders; 
c. het extra contactmoment adolescenten als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg en 

daarmee potentieel onderdeel van de inwonersbijdrage; 
d. de Achterhoekse norm, zijnde een maximale indexering voor de bijdrage aan 

gemeenschappelijke regelingen van 1,60%. 
2. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen. 
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6. Tweede wijziging GR Laborijn inzake blijvende deelname gemeente Montferland 
Wij stellen u voor, het college toestemming te verlenen om de GR Uitvoeringsorganisatie 
Laborijn te wijzigen. Met deze wijziging wordt de tijdelijke deelname van de gemeente 
Montferland in de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening omgezet in een blijvende deelname. 
 
7. Concept kadernota 2019 - 2022 VNOG 
Wij stellen u voor: 
1. De VNOG te verzoeken om voor de loon- en prijsindexatie 2019 de percentages van het Bruto 

Binnenlands Product aan te houden. 
2. De VNOG te verzoeken het advies van het Financieel Ambtenaren Overleg als uitgangspunt te 

nemen bij het opstellen van de begroting 2019. 
3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. 
 
8. Uitwerking aanbevelingen rekenkamerrapport over het privacybeleid 
Wij stellen u voor: 
1. Te concluderen dat de eerste en tweede aanbeveling van het rapport ‘Van beleid naar 

borging’ met het Implementatieplan Privacybeleid zijn uitgevoerd. 
2. Akkoord te gaan met de wijze waarop de omgang met privacy door de ketenpartners van de 

gemeente wordt gewaarborgd, hetgeen inhoudt:  
a. in de OGON worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de ketenpartner om dient 

te gaan met privacy; 
b. de ketenpartner is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving; 
c. de gemeente wil één keer per jaar van de ketenpartner een verantwoording ontvangen 

over hoe de partner met privacy is omgegaan; 
d. daar waar de ketenpartner kan worden aangemerkt als bewerker in de zin van de 

Wet bescherming persoonsgegevens wordt een zogenaamde bewerkersovereenkomst 
gesloten. 

3. Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 de 
volgende afwegingen in ogenschouw te nemen: 
a. invoering van de AVG vindt zo veel mogelijk in samenspraak met andere gemeenten 

plaats; 
b. de gemeenten Doetinchem, Aalten, Doesburg en Oude IJsselstreek willen gezamenlijk 

een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen, welke functionaris verplicht is op 
basis van de AVG. 

4. De raad te informeren over:  
a. (actuele) ontwikkelingen en afwijkingen op het gebied van informatiebeveiliging en het 

privacybeleid en dit te doen via, 
b. de jaarrekening en een eenmaal per jaar te organiseren informatieve raadsbijeenkomst 

indien hier behoefte aan bestaat. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
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9. Benoeming leden commissie Onderzoek geloofsbrieven bij raadswisseling 
Wij stellen u voor: 
De raadsleden S. Koster, H.E. Dorland en H.J.C. te Hennepe te benoemen tot lid van de 
commissie Onderzoek geloofsbrieven bij raadswisseling. 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens                       mr. M. Boumans MBA MPM 


