
 
 
 

 

  
Programma informatieve raadsbijeenkomst donderdag 10 december 2020 

 

 

Op donderdag 10 december is er een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad. 
 
Raadsleden en college vergaderen vanuit huis en zijn digitaal met elkaar verbonden.  
De bijeenkomst is live 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 
 
1. 19.30 – 20.15 uur (concept-) Plan van aanpak diversiteitsbeleid 
Wethouder Langeveld geeft een introductie op het onderwerp diversiteit.  
Na een presentatie met de highlights van het plan van aanpak komen inwoners aan het 
woord. Zij delen hun ervaringen en vertellen waarom het belangrijk is dat er in Doetinchem 
aandacht is voor diversiteit.  
Op basis van deze informatieve raadsbijeenkomst zal het plan van aanpak waar nodig 
aangepast en/of aangevuld worden om in roulatie te gaan voor verdere raadsbehandeling. 
 
 
2. 20.15 – 21.15 uur Transitievisie Warmte  
Op nationaal niveau is afgesproken dat we in Nederland langzaam maar zeker van het 
aardgas af gaan. Dat hoeft niet vandaag en ook niet allemaal tegelijkertijd: in 2030 wordt de 
Groningse gaskraan dichtgedraaid en in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn.  
We hebben dus de tijd om hier samen goed over na te denken, zodat we de juiste keuzes 
maken. Om die te kunnen maken, gaan we in Doetinchem een Transitievisie Warmte maken. 
Daarin komt te staan in welke wijken en in welk tempo de komende jaren van start wordt 
gegaan met wijkaanpakken richting aardgasvrij en wat de meest geschikte alternatieven zijn 
in die wijken. Samenwerking met betrokken stakeholders staat daarbij centraal. Het is de 
basis om te komen tot een programmatische aanpak van de warmtetransitie in de gemeente 
en uitvoeringsplannen op wijkniveau. Hiervoor zullen we met een stakeholders spreken, 
bewonersavonden organiseren en natuurlijk het bestuurlijk proces doorlopen.  
 
Deze interne kennissessie is onderdeel van het proces. 
 
Kennissessie 
DWA ingenieurs en adviseurs heeft samen met bureau ANNE de opdracht gekregen om de 
Transitievisie Warmte voor Doetinchem te begeleiden. Esmee de Lorijn (DWA ingenieurs) en 
Arnout Ponsioen (bureau ANNE) verzorgen de presentatie op deze avond. 
 
In de kennissessie gaan we in op: 
 Waarom een Transitievisie Warmte? 
 Welke warmtetechnieken zijn er? 
 De Transitievisie Warmte in Doetinchem 
 Aanpak en planning  
 Uitgangspunten 
 Participatie en communicatie 
 
 
3. 21.15 – 22.00 uur Kwartaalupdate sociaal domein 
Namens het college geeft wethouder Sluiter i.s.m. Hans Witteveen (programmacoördinator 
Taskforce) een toelichting op de laatste stand van zaken van de Taskforce sociaal domein.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/

