
~l Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
Aanwezig : M. Boumans, P. Drenth, M. Sluiter,

van 9 januari 2018 F. Langeveld, H. Bulten,
I. Lambregts, N. van Waart,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

B-lijst

Control en advies
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 19 december 2017 vastgesteld.

Wonen en bedrijven
B 3. VTH-beleidsplan. Het beleidsplan over vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH-beleidsplan) 2018-2023 vastgesteld:
1. Voor zover het college van b&w van Doetinchem het

bevoegde gezag is inzake:
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- APV;
- Winkeltijdenwet;
- Wet natuurbescherming;
- Wet ruimtelijke ordening;
- Bomenverordening gemeente Doetinchem;
- Parkeerverordening 2007 gemeente Doetinchem;
- Wegenverkeerswet;
- Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2016;
- Verordening ontheffingen berijden voetgangers-

gebied binnenstad Doetinchem;
- Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2007.

2. Overige in dit kader relevant wettelijke voorschriften
waarvoor het bestuursorgaan college van b&w is
aangewezen als bevoegd gezag.

Fysieke ontwikkeling
B 6. Overeenkomst inzake Ecopassage 1. Ingestemd met de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat

Koekendaal. Oost Nederland en de gemeente Doetinchem inzake de
aanleg en regeling eigendom, beheer en onderhoud van
de ecopassage Koekendaal over de A18;

2. Ingestemd met de jaarlijkse middelen die benodigd zijn
voor het beheer en onderhoud van het gebied op de
ecopassage waar de gemeente verantwoordelijk voor
wordt. Dit betreft € 220 tot € 240 per jaar, dat zal worden
meegenomen als areaaluitbreiding in de Voorjaarsnota.

Services
B 7. Klachtenbehandeling door de 1. Kennisgenomen van de rapportage van de gemeentelijke

gemeentelijke Ombudsman. Ombudsman.
2. De aanbeveling van de gemeentelijke Ombudsman op to

volgen dat de klacht ongegrond is.
3. De aanbeveling van de gemeentelijke Ombudsman op to

volgen om in gesprek to gaan met de eigenaar/huurder
van de bedoelde groenstrook.

4. Betrokkenen to informeren over de uitkomst van de
klachtbehandeling.
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Besluit van de burgemeester
Wonen en bedrijven
B 4. VTH-beleidsplan. Het beleidsplan over vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH-beleidsplan) 2018-2023 vastgesteld:
1. Voor zover dit betreft uitoefening van de VHT-taken

inzake:
- Drank- en Horecawet;
- APV: Hoofdstuk 2: afdeling 7 / afdeling 7a / afdeling

8 / afdeling 8a / afdeling 11 en 12 (voor zover het
bestuursorgaan burgemeester bevoegd gezag is) /
afdeling 14

- APV Hoofdstuk 3;
- Wet op de Kansspelen (voor zover het bestuurs-

orgaan burgemeester bevoegd gezag is);
- Winkeltijdenwet;
- Vuurwerkbesluit;
- Wet op de openbare manifestaties (voor zover het

bestuursorgaan burgemeester bevoegd gezag is);
- Opiumwet (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is).
2. Overige in dit kader relevant wettelijke voorschriften

waarvoor het bestuursorgaan burgemeester is
aangewezen als bevoegd gezag.

ouders van Doetinchefn,

urgemeester
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