Agenda voor de beeldvormende raad van 7 september 2017

Op donderdag 7 september 2017 heeft de gemeenteraad een beeldvormende
bijeenkomst. In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van
21 september 2017. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het
stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.
De eerste twee bijeenkomsten (parallelsessies) beginnen om 19.30 uur. Na een pauze
om 20.30 uur beginnen de tweede parallelsessies om 21.00 uur. Eindtijd is omstreeks
22.30 uur.
1A, 19.30 uur, raadzaal

voorzitter: B. Vonk, griffier M. Bolten

1.

Rapport rekenkamercommissie Van toerekening naar transparantie;
Reactie college op rapport rekenkamer "Onderzoek naar de kostendekkendheid
van gemeentelijke tarieven - beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem”
(Raadsmededeling 2017-87)
In de beeldvormende raadsbijeenkomst van 22 juni 2017 heeft de rekenkamercommissie haar rapport aangeboden en hebben raadsleden informatieve vragen
aan de rekenkamercommissie kunnen stellen. De gemeenteraad heeft het college
om een reactie op het rapport gevraagd. Deze ligt nu voor. Het rapport komt ter
besluitvorming op de raadsagenda van 21 september.

2.

Routekaart energietransitieopgave 2030
De gemeente Doetinchem streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn.
Op 18 februari 2016 heeft de raad daartoe het Koersdocument Doetinchem
natuurlijk duurzaam vastgesteld. Om deze doelstelling te realiseren, stelt het
college voor om zes principes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te
stellen, om met deze gidsprincipes een routekaart voor de energietransitie-opgave
uit te werken en om de werklijnen in de routekaart in samenwerking met
professionele partners en inwoners op te pakken. Ook stelt het college voor om een
ruimtelijk beleidskader uit te gaan werken omdat de huidige ruimtelijke plannen
over het algemeen nog geen ruimte bieden voor inpassing van duurzame
energieopwekprojecten.

3.

Duurzaamheidslening non-profitorganisaties
Particulieren kunnen duurzaamheidsleningen gebruiken voor energiebesparende
maatregelen aan hun eigen huis. Ook non-profitorganisaties blijken behoefte te
hebben aan een lening met lage rente om hun accommodaties te kunnen
verduurzamen. Deze duurzaamheidsleningen passen in het beleid Doetinchem
natuurlijk duurzaam. Het college stelt voor om ook voor non-profitorganisaties een
duurzaamheidslening in te stellen en om hiervoor de Verordening
stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente
Doetinchem vast te stellen. Daarvoor is een krediet van € 1.000.000 beschikbaar uit
het duurzaamheidsfonds.

1B, 19.30 uur, werkcafé
4.

voorzitter: N. Verhoeven, griffier: E. Radstaak

Overdracht eeuwigdurende nazorgtaak regionale stortplaatsen
Het college stelt voor om de eeuwigdurende nazorg van drie regionale
stortplaatsen aan de provincie over te dragen. Dit heeft aan de ene kant te maken
met een wetswijziging (voor de Langenberg) en aan de andere kant met efficiency
(WALD en ’t Bellegoor). De Regio Achterhoek is momenteel verantwoordelijk voor
de eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen, maar deze taak sluit niet meer aan
op de regionale basistaken. Bij de overdracht aan de provincie horen ook financiële
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middelen. Het college stelt voor een plafondbedrag vast te stellen, omdat het
bepalen van het ‘doelvermogen’ enige jaren in beslag zal nemen.
5.

Aanwijzen van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet
vereist is
Op 7 september 2011 heeft de raad besloten om in alle gevallen af te zien van een
‘verklaring van geen bedenkingen’. Uit jurisprudentie is echter gebleken dat zo’n
algehele vrijlating aan het college niet rechtsgeldig is. Vandaar dat een nieuw
besluit nodig is om de algehele vrijlating te vervangen door het benoemen van
gevallen waarvoor het college de raad niet om een ‘verklaring van geen
bedenkingen’ hoeft te vragen. Het voorliggende raadsvoorstel vraagt daartoe aan
de raad om categorieën aan te wijzen als gevallen waarvoor voor het verlenen van
een omgevingsvergunning bij strijdigheid met het bestemmingsplan of de
beheersverordening geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ vereist is.

6.

Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017
Het college stelt voor om de nota Continuïteit in karakter vast te stellen als actueel
beleid voor cultuurhistorie. De voorliggende nota bouwt voort op de nota
Doetinchem Cultuurhistorierijk! De nota Continuïteit in karakter haakt in op en
geeft ambities weer inzake actuele ontwikkelingen als: duurzaamheid, leegstand,
krimp en participatie. Daarnaast geeft de nota nieuwe kaders vanuit actuele weten regelgeving, bijv. de Erfgoedwet. Het college biedt ook de uitvoeringsagenda
2017-2020 aan.

7.

Bestuurlijke monitor 2017
Met de Monitor geeft het college inzicht in de realisatie gedurende de eerste
zes maanden van 2017 van resultaten, planningen en middelen van doelen en
activiteiten. Daarmee rapporteert het college tevens over de financiële afwijkingen
op de begroting 2017. Het college vraagt de raad de bestuurlijke monitor vast te
stellen.

PAUZE van 20.30 uur tot 21.00 uur
2A, 21.00 uur, raadzaal
8.

Bestemmingsplan Slingeland Ziekenhuis
Op 25 maart 2014 heeft de raad besloten medewerking te verlenen aan de keuze
van het Slingeland Ziekenhuis om een nieuw ziekenhuis te bouwen op de locatie
A18/N317. Vanaf toen tot nu zijn alle planologische stappen doorlopen om te
komen tot een bestemmingsplan voor het betreffende gebied. Als afronding van
dit proces stelt het college de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan
‘Ziekenhuis – 2017’ en het bijbehorende exploitatieplan ‘Slingelandziekenhuis,
locatie A18 – 2017’ vast te stellen en daarmee (definitief) in te stemmen met de
vestiging van het Slingeland Ziekenhuis op de locatie aan de Kemnaderallee/
Oudesluisweg.

2B, 21.00 uur, werkcafé
9.

voorzitter: S. Kroon; griffier: M. Bolten

voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: M. Schennink

Rapport rekenkamercommissie privacybeleid (aanbieden rapport)
De rekenkamer biedt tijdens een beeldvormende raad het rapport aan de voorzitter
van de raad aan. Daarna volgt een informatieve behandeling van het rapport:
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raadsleden kunnen aan de rekenkamer vragen stellen over het onderzoek.
Het accent ligt hierbij op de conclusies en aanbevelingen.
Het rapport komt daarna op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.
De griffier heeft een raadsvoorstel geschreven waarmee de raad zich kan uitspreken
over de conclusies en aanbevelingen.
10. Relatieve uitstroom mensen met een arbeidsbeperking (Raadsmededeling 2017-85)
De mededeling beschrijft hoe Laborijn in haar werkwijze omgaat met de groep
cliënten met een arbeidsbeperking. Het begrip is geen criterium voor de bepaling
van het recht op een bijstandsuitkering. Het UWV heeft wel een werkwijze waarbij
via analyses cliënten in het doelgroepregister kunnen worden vermeld. De eerste
helft van 2017 ging dit om 30 personen. In de mededeling beschrijft het college
welke trajecten zijn ingezet voor deze 30 mensen. In het eerste halfjaar hebben zich
ook 14 inwoners gemeld met een voortgezet speciaal onderwijsachtergrond. Deze
cliënten zijn allen bemiddeld naar werk.
11. Periodieke aandacht voor integriteit (besloten)
Iedere drie maanden staat het onderwerp integriteit expliciet op de agenda.
Raads- en collegeleden kunnen elkaar bevragen en/of aanspreken over mogelijke
integriteitszaken.
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad
In de beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp.
Dat doen zij door te informatie op te halen en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden
zich een compleet beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek
debat gevoerd of een besluit genomen.
Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen
op de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399 541 /
377 145 of per e-mail: griffie@doetinchem.nl.
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda
van de raadsvergadering van 21 september 2017 voor een debat tussen de raadsfracties.
Die avond sluit de gemeenteraad af met het nemen van besluiten over die onderwerpen.
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op
http://besluitvorming.doetinchem.nl.
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier
aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u
vinden op de site http://besluitvorming.doetinchem.nl en in de gemeentegids.

