
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 
 
 Doetinchem, 13 september 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Rapport rekenkamer Van toerekening naar transparantie 
Wij stellen u voor: 
1. De zes aanbevelingen uit het rapport Van toerekening naar transparantie over te nemen:  

1.1 Stel een transparante onderbouwing op van de kosten voor diensten die gedekt 
worden door legesopbrengsten. 

1.2 Pas de legestarieven aan op basis van werkelijke kosten en ontwikkelingen. Stel als 
gemeenteraad deze uitgangspunten vast.   

1.3 Geef in de (programma)begroting duidelijkere informatie over de kosten in relatie tot 
de opbrengsten en verklaar het verschil tussen de ramingen bij de verschillende 
taakvelden en de berekeningen in de paragraaf Lokale heffingen. 

1.4 Geef bij de jaarrekening inzicht in de gerealiseerde kosten, opbrengsten en geleverde 
prestaties en de daaruit voortvloeiende kostendekkendheid. 

1.5 Maak duidelijk op welke wijze de kosten van overhead worden toegerekend voor de 
verschillende diensten die in rekening worden gebracht bij de inwoners en bedrijven. 
Stel als gemeenteraad de wijze van kostentoerekening vast.  

1.6 Stel als gemeenteraad de maximale omvang van de Voorziening rioolbeheer vast. 
Daarmee wordt vastgelegd wat de jaarlijkse stijging mag zijn van de riooltarieven.   

2. De uitwerking van de zes aanbevelingen zoals verwoord in raadsmededeling 2017-87, vast te 
stellen.  

 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens   mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
2. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf 
Wij stellen u voor, mevrouw E.D. Toes te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van 
Stichting IJsselgraaf.  
 
3. Routekaart energietransitieopgave 2030 
Wij stellen u voor: 

1. De gidsprincipes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te stellen, te weten: 

1.1. We onderschrijven het belang van het (grootschalig) opwekken van duurzame energie. 

1.2. We benutten alle potentiële ontwikkellocaties in Doetinchem. 

1.3. We zijn bereid eigen opbrengsten aan duurzaamheiddoelen te besteden. 

1.4. We zijn bereid tot het lopen van gecalculeerd risico. 

1.5. We dragen zorg voor participatiemogelijkheden bij opwekprojecten. 

1.6. We dragen zorg voor voordelen voor directe omgeving van opwekprojecten. 

2. Het college de opdracht te geven om met deze gidsprincipes een routekaart voor de 

energietransitieopgave uit te werken. 

3. Het college opdracht te geven een ruimtelijk beleidskader uit te werken voor inpassing van 

duurzame energie opwekking binnen Doetinchem, afgestemd op het regionale beleidskader 

dat in voorbereiding is. 

4. Het college opdracht te geven om de werklijnen in de routekaart in samenwerking met 

professionele partners en inwoners op te pakken. 
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4. Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 
Wij stellen u voor: 
1. De nota “Continuïteit in Karakter” Cultuurhistorie Doetinchem vast te stellen. De nota 

formuleert de volgende ambities: 
a. Bij leegstand van monumenten zetten wij in op herbestemming.  

Bij leegstand van overig erfgoed bepalen wij de keuze voor herbestemming of 
(gedeeltelijke) sloop naast de cultuurhistorische waarde mede aan de hand van de 
maatschappelijke, bouwtechnische en omgevingswaarde. 

b. Wij stimuleren energiebesparing en de toepassing van alternatieve energiebronnen met 
respect voor de cultuurhistorische waarden van de gebouwen. 

c. Wij willen waardevol cultuurhistorisch erfgoed blijvend beschermen en in stand houden, 
en verval voorkomen. 

d. Wij streven ernaar kennis over de cultuurhistorie van Doetinchem te vergroten, te delen 
en inzichtelijk te maken voor een breed publiek. 

e. Wij maken cultuurhistorie waar mogelijk zichtbaar en beleefbaar in de openbare ruimte 
om op deze manier het besef en de waardering voor cultuurhistorie in de gemeente 
Doetinchem te vergroten. 

De bijlage geeft een beschrijving van de huidige beleidskaders en de manier waarop we 
cultuurhistorie in onze ruimtelijke planvorming geborgd hebben.  

2. De nota Doetinchem Cultuurhistorierijk! uit 2008 in te trekken. 
3. De uitvoeringsagenda nota Continuïteit in Karakter 2017-2020 voor kennisgeving aan te 

nemen. 
 
5. Duurzaamheidslening non-profitorganisaties 
Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met de invoering van een duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties 
waardoor zij energiebesparende en energieopwekkende maatregelen kunnen treffen. 

2. Hiervoor een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds. 

3. De Verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente 
Doetinchem vast te stellen. 

 
6. Overdracht eeuwigdurende nazorgtaak regionale stortplaatsen 
Wij stellen u voor: 
1. De eeuwigdurende nazorg van de drie regionale stortplaatsen De Langenberg, ’t Bellegoor 

en de WALD over te dragen aan de provincie Gelderland. 
2. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om binnen de daarvoor 

gereserveerde Langenberg-reserves met de provincie Gelderland tot overeenstemming te 
komen over de hoogte van het over te dragen doelvermogen. 

3. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om het overeengekomen 
doelvermogen over te dragen aan de provincie Gelderland, onder de voorwaarde dat dit 
past binnen de daarvoor bestemde reserves. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


