
 
 
 

 
Programma informatieve raadsbijeenkomst 22 april 2021 

 

 
 

 

Op donderdag 22 april 2021 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 Presentatie onderzoek Joods vastgoed 

In november 2020 heeft de gemeenteraad via een motie besloten dat er 
duidelijkheid moet komen of in de gemeente Doetinchem nog gevallen van 
geroofd joods vastgoed bestaan waar geen rechtsherstel heeft plaatsgevonden.  
 
De heer Karel Berkhuysen van de stichting Doetinchem Herdenkt heeft de 
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar onteigening en doorverkoop van joodse 
panden in Doetinchem. Vanavond biedt hij zijn onderzoeksrapport aan de 
burgemeester aan en presenteert hij zijn bevinden aan de gemeenteraad.  
 

2. 20.15 – 21.15 uur Transitievisie Warmte Doetinchem 
Wethouder Langeveld wil de raad een update geven van de Warmtetransitie. 
Esmee de Lorijn (DWA) geeft een presentatie over het vervolg van de 
Transitievisie Warmte Doetinchem.  
 
In vervolg op een eerdere presentatie wil de wethouder met de raad van 
gedachten wisselen over de multicriteria analyse model (MCA). Het gaat hierbij 
om de afwegingscriteria, de wegingsfactoren en de buurtvolgorde.  
Ter voorbereiding van de bijeenkomst hebben we een toelichting op de MCA 
bijgevoegd. 

 
3. 21.30 – 22.30 uur Beheersverordening en Planologisch kader landelijk gebied   

In februari 2020 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Buitengebied -
2012’ vernietigd. Met verschillende raadsmededelingen heeft het college de 
gemeenteraad meegenomen in het traject om te komen tot de vaststelling van 
een beheersverordening voor ons landelijk gebied.  
Vooruitlopend op de besluitvorming wordt de raad tijdens deze bijeenkomst 
onder meer geïnformeerd over het volgende: 
- Aanleiding om te komen tot het opstellen van een beheersverordening en de 

beleidsregel met het planologisch kader 
- Wat houden deze instrumenten in?  
- Toelichting op keuzes die zijn gemaakte bij het opstellen hiervan. 
- Hoe zal de verdere besluitvorming plaatsvinden? 
 
Wethouder Lambregts zal de bijeenkomst openen met een korte terugblik tot 
het moment waar we nu zijn. Gerbert Navis zal vervolgens een presentatie geven 
over de ‘Beheersverordening Landelijk gebied - 2021’ en Els Wentink over de 
beleidsregel het ‘Planologische kader Landelijk gebied - 2021’.  
Na de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de diverse 
onderwerpen of aan wethouder Lambregts. 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/

