
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN.

1 Onderwerp: Vaststelling van het Regionaal Afsprakenkader detailhandel

2 Voor welke 
raadscyclus:

Maart 2017 

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: AFE 

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: R. Krabben

Inleiding door externe adviseur, naam: Optioneel Bureau DTNP

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

1. Het  Regionaal  Afsprakenkader  Detailhandel  vaststellen,  onder  voorbehoud 
van  instandhouding  van  de  ontwikkelruimte  voor  lopende  initiatieven  in 
Varsseveld en Gendringen, voor zover dit op grond van de uitkomsten van 
nadere verkenningen bestuurlijk wordt gewenst.

2. Nadere  uitwerking  en  implementatie  van  het  Regionaal  Afsprakenkader 
Detailhandel  oppakken  als  onderdeel  van  de  in  ontwikkeling  zijnde 
Omgevingsvisie OIJ en de gefaseerde actualisatie van bestemmingsplannen.

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

 Het Regionaal Afsprakenkader Detailhandel is april 2015 door het 
Regionaal POHO DE behandeld;

 April 2015 is er voor Achterhoekse raadsleden een infobijeenkomst 
georganiseerd (Lievelde) over het Afsprakenkader;

 Tijdens en raadswerkdag februari 2016 in Varsseveld is ingegaan op 
vraagstukken die in Varsseveld en Gendringen spelen. Dit mede i.r.t. het 
Regionaal Afsprakenkader Detailhandel.



9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

1. Het raadsvoorstel Vaststelling Regionaal Afsprakenkader Detailhandel
2. Het  collegevoorstel  Vaststelling  Regionaal  Afsprakenkader  Detailhandel 

(Bijlage 1).
3. Het Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek (Bijlage 2);
4. Overzicht werkingsfeer Regionaal Afsprakenkader Detailhandel (Bijlage 3);
5. Schriftelijke reactie van het Ondernemersplatform Oude IJsselstreek op het 

Afsprakenkader (Bijlage 4);
6. Achterhoek agenda voor de toekomst detailhandelsbeleid. (Bijlage 5);
7. Quickscan detailhandel hoofdkernen regio Achterhoek (Bijlage 6);

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

N.v.t.

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

Ondernemersplatform Oude IJsselstreek (OPFOIJ) 

13 Portefeuillehouder: J. Sluiter

14 Programma-
manager:

B. Konings

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

R. Krabben, 0315 292 430
r.krabben@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

mailto:r.krabben@oude-ijsselstreek.nl

