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A-lijst

Maatschappij
A 3. Borgstelling Stichting Kunstgrasveld Wehl. 1. Onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de

gemeenteraad aan de Stichting Kunstgrasveld Wehl een
borgstelling of to geven voor een bedrag van €210.688,-
voor de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark de
Grindslag ten behoeve van voetbalvereniging S.V.
Concordia-Wehl.

2. Het aanbod van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) tot
een akte van medeborgstelling ter hoogte van €210.688,-
voor een periode van 13 jaar to accepteren.

3. Aan to sluiten bij de opschortende voorwaarden die SWS
aan de borgstelling verbindt.

4. De gemeente en SWS gezamenlijk het recht van eerste
hypotheek to laten verkrijgen.

B-I i j st

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 vastgesteld.

Ruimte
B 3. 'Groen in de wijken'. 1. Het document 'Groen in de wijken' als onderdeel van het

Groenstructuurplan 2017 vastgesteld, waarmee
- de groene kwaliteiten in alle wijken worden beschreven

en daarmee een vertrekpunt vormen voor beheer en
onderhoud.

- kansen en mogelijkheden voor uitbreiding en
versterking van het groen zijn aangegeven.

- een vertrekpunt is gegeven wanneer er nieuwe
ontwikkelingen in een wijk plaatsvinden en groen
daarbij meegenomen wordt in een integrate afweging.

2. Het document'Groen in de wijken' op to nemen als module
in het Groenstructuurplan Doetinchem 2017.

Maatschappij
B 5. Vaststellen subsidie Stadskamer 2017. 1. De subsidie van € 1.116.444,- voor Stadskamer+ over de

periode januari 2017 tot en met december 2017 vastgesteld
en een bedrag van € 17.298,- terug to vorderen.

2. Stadskamer to informeren over het besluit.

Services
B 6. Aanvullend advies voor mandatering DAS- Mandaat verleend aan het afdelingshoofd Services en de

ICT. teamleider ICT om de opdrachten vanuit het DAS-ICT to gunnen
t/m januari 2019.
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Bedrijfsvoering
B 8 a. Verkoop groenstroken nabij Bezelhorstweg

102 to Doetinchem en Didamseweg 9 to
Wehl.

Aan de aangrenzende eigenaren delen van een groenstrook to
verkopen gelegen:
a. naast het pand Bezelhorstweg 102 to Doetinchem, zoals

aangegeven op de verkooptekening d.d. 16 februari 2018
nr. 2018025, groot 65 mz;

b. achter het pand Didamseweg 9/11 to Wehl, zoals
aangegeven op de verkooptekening d.d. 5 april 2018
nr. 2018049, groot 385 m2.

Ruimte
B 9. Beslissing op bezwaar aanvraag SARS B.V.

Besluit van de burgemeester
Bedrijfsvoering
B 8 b. Verkoop groenstroken nabij

Bezelhorstweg 102 to Doetinchem en
Didamseweg 9/11 to Wehl.

1. Het bezwaarschrift van SARS B.V., namens de heer J.N. Sars
en mevrouw C. Sevink, ontvankelijk en ongegrond
verklaard.

2. Het bestreden besluit van 29 januari 2018 in stand gelaten.

De directeur BUHA by gemandateerd de koopovereenkomsten
en benodigde volmachten to ondertekenen voor verkoop van:
- een deel van de groenstrook gelegen naast het woonhuis

Bezelhorstweg 102 to Doetinchem, zoals aangegeven op de
verkooptekening d.d. 16 februari 2018 nr. 2018025.

- een afgebakende reststrook gelegen achter het woonhuis
Didamseweg 9/11 to Wehl, zoals aangegeven op de
verkooptekeningen d.d. 5 april 2018 nr. 2018049.

er en wethou ers van Doetinchem,
r

burgemeester
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