
 
 
 

 

  
Programma informatieve raadsbijeenkomst 18 november 2021 

 
 

 

Op donderdag 18 november 2021 is er een informatieve bijeenkomst voor 
de gemeenteraad. De genoemde tijden zijn onder voorbehoud; de definitieve 
tijdsindeling volgt maandag 15 november a.s. 
 
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 – 20.30 uur Omgevingsagenda als tussenstap naar de omgevingsvisie 
Naar verwachting wordt in 2022 de Omgevingswet van kracht. Vooruitlopend hierop 
heeft de gemeenteraad op 28 maart 2019 het koersdocument Omgevingswet 
vastgesteld. Als vervolg hierop heeft er een uitgebreid participatieproces 
plaatsgevonden onder de noemer “ontwerpend onderzoek”. De opbrengsten zijn 
verwerkt en gecombineerd met relevant beleid. Daarnaast zijn actuele 
ontwikkelingen ingebracht. Het resultaat is een omgevingsagenda die de tussenstap 
dient om tot een omgevingsvisie te komen.  
 
In de informatieve raad van 18 maart 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over 
het toen nog op te stellen product omgevingsagenda. In de informatieve raad van  
18 november ligt de omgevingsagenda voor ter bespreking en licht wethouder 
Lambregts, samen met adviseur Yana van Tienen, toe hoe deze gebruikt kan worden 
om tot een omgevingsvisie te komen.   
 
2. 20.30 – 21.00 uur Wob beleid/archivering 
Patrick Fuijk (juridische advisering) geeft een toelichting op hoe de Wet op de 
openbaarheid (Wob) in elkaar zit en hoe het praktisch verloopt binnen de gemeente. 
Marijke de Zwart (coördinator archiefbeheer) geeft een toelichting op de 
verhouding tussen de Archiefwet en de Wob.  
 
Tussendoor is er gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 
3. 21.00 – 22.00 uur Risicovolle bedrijven ODA  
De verantwoordelijkheid voor vergunningverlening aan en toezicht en handhaving 
op de meest risicovolle bedrijven is in Gelderland ondergebracht bij zeven 
omgevingsdiensten. In deze regio is dit de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).  
 
Roy Reinders, manager binnen de ODA, geeft een presentatie over de werkwijze van 
de ODA in relatie tot de aandachtsbedrijven. Burgemeester Boumans, wethouder 
Langeveld en ambtelijk verantwoordelijk manager Wilfried Lubbers zijn eveneens 
aanwezig voor een nadere toelichting en duiding van de presentatie.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/

