Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 18 november 2022

Hamerstukken
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’
Wij stellen u voor:
1. Het Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Doetinchem 2023-2026 ‘Een kansrijke start voor
alle kinderen’ vast te stellen.
2. Dit beleid te financieren vanuit het rijksbudget voor het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) in de periode 2023 t/m 2026.
2. Vijfde wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016
Wij stellen u voor:
1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016, vijfde wijziging, vast te
stellen zoals weergegeven in de wijzigingslijst (zie bijlage 1).
2. De toelichting bij de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 te
wijzigingen conform de aanpassingen in de gewijzigde toelichting (zie bijlage 2).
3. De Technische wijzigingen Omgevingswet (zie bijlage 3) door te voeren in de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet.
4. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
3. Bestemmingsplan 'Mussenhorstweg 2 - 2022'
Wij stellen u voor:
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Mussenhorstweg 2 - 2022' vast te stellen als definitief
bestemmingsplan, onder de voorwaarden dat:
a. er geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend;
b. er na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn
om het plan te wijzigen.
2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 22 december 2022.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Grondexploitatie herontwikkeling locatie Augustinusschool Gaanderen
Wij stellen u voor:
1. De grondexploitatie Augustinuslocatie vast te stellen.
2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 400.000. Dekking uit
de grondexploitatie Augustinuslocatie. Hiertoe de 25ste begrotingswijziging 2022 vast te
stellen.
3. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de
grondexploitatie geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde
lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b, van de Wet
open overheid (economische en financiële belangen gemeente).
5. Grondexploitatie Wehl - Fokkenkamp
Wij stellen u voor:
1. De grondexploïtatie Wehl-Fokkenkamp vast te stellen.
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2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 828.000,- . Dekking uit
de grondexploitatie Wehl Fokkenkamp. Hiertoe de 26ste begrotingswijziging 2022 vast te
stellen.
3. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de
grondexploitatie geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde
lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b, van de Wet
open overheid (economische en financiële belangen gemeente).
6. Bestemmingsplan ‘Acacialaan achter nrs 73 en 99 - 2022’
Wij stellen u voor om:
1. De Nota van zienswijzen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ‘Acacialaan achter nrs 73 en 99 - 2022’ ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
7. Bestemmingsplan 'Bleeksestraat 8 en 10 - 2022'
Wij stellen u voor om:
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Bleeksestraat 8 en 10 - 2022' vast te stellen als definitief
bestemmingsplan, onder voorwaarden dat:
a. er geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend;
b. er na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn
om het plan te wijzigen.
2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 22 december 2022.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
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