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Op 2 februari 2023 is er een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad. 
 
Tijdstip:    19.30 uur  
Locatie:    raadzaal  
 
Agenda 
 
19.30  - 21.00u Workshop ruimtelijke ordening 
 
Toelichting 
Binnen de ruimtelijke ordening heeft de raad een belangrijke taak. De raad stelt 
visies en bestemmingsplannen vast. En de bestemmingsplannen zijn bindend voor 
iedereen.  
In deze informatieve sessie c.q. workshop informeren wethouders Lambregts en 
Steintjes, samen met twee medewerkers van team leefomgeving, u over ruimtelijke 
ordening. Welke instrumenten zijn er? Wat is de procedure? Wat is de rol van de 
raad? En wat van het college? Daarbij leggen ze een relatie met plannen die 
kortgeleden in de raad voorgelegd zijn. Ook wordt kort vooruitgekeken naar de 
Omgevingswet. 
De workshop is een ‘must’ voor allen met het ruimtelijk domein in zijn/haar/hen 
portefeuille. 
 
21.00 -22.30u  Beleidskader sociaal domein 
 
Toelichting 
We ontwikkelen in 2023 een nieuw beleidskader sociaal domein. Daarbij kijken we in 
de breedte naar het gehele sociaal domein. We werken toe naar een toekomst-
gericht en integraal beleidskader waarin uitgangspunten en sociale opgaven worden 
benoemd. Dat doen we in nauwe samenhang met onder andere onze ambities 
richting Doetinchem 2036 en in samenwerking met onze maatschappelijke partners. 
Het nieuwe beleidskader vormt als het ware de overkoepelende paraplu waarop we 
in Doetinchem de uitvoering in het sociaal domein baseren. 
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over dit traject en is er gelegenheid 
om input mee te geven. Het programma ziet er als volgt uit:   
 
1. Opening en introductie 

Tijdens het eerste deel wordt een korte introductie gegeven. Daarbij wordt 
ingegaan op de aanleiding voor een nieuw beleidskader en het traject om te 
komen tot een nieuw beleidskader.   
 

2. Twee pitches door professionals uit de praktijk 
Enkele professionals van onze verbonden partijen (Buurtplein, Sport-ID, Amphion 
Cultuurbedrijf) geven een korte pitch over hun werk, preventie, integrale aanpak 
en samenwerking in de keten.  
 

3. Interactieve sessie in groepjes 
De raadsleden gaan in groepen uiteen en gaan met elkaar in gesprek over de 
uitgangspunten en sociale opgaven in het sociaal domein. De opbrengsten 
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hiervan worden betrokken bij de vervolgstappen om te komen tot het nieuwe 
beleidskader.   
  

4. Plenair terugkoppelen en afronden 
 
 


