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A-I i jst

Ruimte
A 2. Intentieovereenkomst binnenstadbedrijf 1. Kennisgenomen van de managementsamenvatting en het

rapport 'Doetinchem werkt aan een toekomstbestendige
centrumorganisatie' van IkOnderneem!.

2. Ingestemd met de reactie /het voorstel op het rapport
'Doetinchem werkt aan een toekomstbestendige
centrumorganisatie'.

3. Ingestemd met de intentieovereenkomst binnenstadbedrijf
om to komen tot de oprichting van een binnenstadbedrijf
dat verantwoordelijk wordt voor het vermarkten van de
binnenstad, het laten organiseren van activiteiten in de
binnenstad, het aankleden van en het Oaten) creeren van
faciliteiten in de binnenstad alsmede het vullen van
leegstaande panden en acquireren van nieuwe bedrijven.

4. Het ondertekenen van de intentieovereenkomst
binnenstadbedrijf.

5. Ter uitvoering van de intentieovereenkomst in
gezamenlijkheid een meerjarige businessplan opstellen.

6. De uitkomsten onder ad 5 ter besluitvorming voorleggen
aan het college en bij positieve besluitvorming het
binnenstadbedrijf gezamenlijk oprichten.

7. Informeren van de raad door middel van een
raadsmededeling.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 27 februari 2018 vastgesteld.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 3. Beoordeling interbestuurlijk toezicht

Bedrijfsvoering
B 5. Aankoop strook grond Watertapweg /

Bielheimerbeek voor bereikbaarheid
onderdoorgan onder spoorlijn.

1. Kennisgenomen van de door de provincie Gelderland
gegeven beoordeling interbestuurlijk toezicht.

2. De aan de provincie Gelderland gerichte brief met een
reactie op de beoordeling interbestuurlijk toezicht
vastgesteld.

3. De raadsmededeling 'Beoordeling interbestuurlijk toezicht
en recente ontwikkelingen' vastgesteld.

1. Ingestemd met aankoop van een strook grond, ter grootte
van 107 mz, deel uitmakende van een tussen de
Watertapweg en de Bielheimerbeek gelegen paardenwei.

2. Ingestemd met de koopovereenkomst.
3. De kosten van verwerving en alle bijkomende kosten mee

to nemen in de 'Bielheimerbeekroute' (project
snelheidsverhogende maatregelen baanvak Doetinchem —
Gaanderen) en door to leggen Haar Prorail en de provincie
Gelderland.
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Besluit van de burgemeester
Ruimte
A 3. Volmacht tekening intentieavereenkomst

binnenstadbedrijf.

Uitgesteld openbaar besluit van 20-1)2-2018
Ruimte
B 6. Overname onderhoud Joodse begraafplaats

en graf Baron van Diest.

Wethouder Drenth volmacht gegeven om de
intentieovereenkomst binnenstadbedrijfco tekenen.

1. Het groenonderhoud van de Joodse begraafplaats niet
over to nemen.

2. De eeuwigdurende onderhoudsverplichting voor het graf
van Baron van Diest op de gemeentelijke
Ambtsbegraafplaats vooralsnog niet over to nemen.

uders van Doetinchem,

burgemeester
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