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A-lijst

Ruimte
A 1a. Grondaankoop Slagenweg 2 Wehl

Ruimte
A 2. Bedrijventerreinen West Achterhoek

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 3. Concept Kadernota VNOG 2019 — 2022

1. Kennisgenomen van de overeenstemming tussen
B.A. Steenbreker en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT)
houdende beeindiging van het varkensbedrijf van
Steenbreker en een compensatie door TenneT alsmede van
de aanmelding van Steenbreker voor de Regeling
Omgevingskwaliteit;

2. Onder het voorbehoud dat de gemeenteraad verklaart
geen wensen en bedenkingen to hebben bij deze aankoop:
een perceel grond aan to kopen van B.A. Steenbreker aan
de Slagenweg 2 to Wehl, perceelnummer sectie K,
kadastraal Hummer 280 en een deel van Hummer 611,
samen ter grootte van circa 47.835 m2, voor € 387.000 k. k.
en derhalve into stemmen met het voorstel aan de
gemeenteraad op dit punt;

3. De omgevingskwaliteit binnen de Wehlse Broeklanden
vervolgens to verbeteren door extra wandelpaden aan to
leggen en een groene inpassing van de 380 kV-
hoogspanningsleiding to realiseren;

4. De benodigde uitgaven to dekken uit het beschikbare
krediet Wehlse Broeklanden en de gelabelde to ontvangen
middelen van TenneT voor landschappelijke inpassing van
de 380-kV hoogspanningsverbinding.

5. Bijlage 4 van dit besluit geheim to verklaard conform artikel
55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
onderdelen b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het raadsvoorstel "vaststellen gedachtenlijn Haar de toekomst
bedrijventerreinen West Achterhoek" aan de gemeenteraad
voor to leggen.

De openbare besluitenlijst d.d. 9 januari 2018 vastgesteld.

1. Kennisgenomen van de concept Kadernota VNOG 2019 —
2022.

De raad voor to stellen:
2. De VNOG to verzoeken om voor de loon- en prijsindexatie

2019 de percentages van het Bruto Binnenlands Product
aan to houden.

3. De VNOG to verzoeken het advies van het Financieel
Ambtenaren Overleg als uitgangspunt to nemen bij het
opstellen van de begroting 2019.

4. De VNOG to informeren overeenkomstig brief.
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Maatschappij
B 4. Tweede wijziging GR Laborijn inzake

blijvende deelname gemeente Montferland
1. De gemeenteraad voor to stellen het college toestemming

to verlenen om de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn to
wijzigen. Met deze wijziging wordt de tijdelijke deelname
van de gemeente Montferland in de gemeenschappelijke
regeling voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening omgezet in een blijvende deelname.

2. Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad, ingestemd met de wijziging van de GR
Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

Maatschappij
B 5. Huurvergoeding Practicon.

Besluit van de burgemeester
Ruimte
A 1 b. Ondertekenen overeenkomst met

B.A. Steenbreker.

Uitgesteld openbaar besluit van 19-12-2017
Bedrijfsvoering
Verjaring grond Esdoornlaan 15.

Burgemeester en aders van Doetinchem

burg~(neester

1. Aan Stichting Achterhoek VO een huurvergoeding to
verlenen in verband met de stijging van het aantal
leerlingen van de school voor praktijkonderwijs Prakticon.

2. Deze huurvergoeding voor het schooljaar 2017/2018
bepaald op € 24.045,-.

3. Deze kosten ten taste to brengen van begrotingspost
64802503 (activiteitenbegroting planning nieuwbouw/
verbouw scholen).

Wethouder I.M. Lambregts gemachtigd tot ondertekening van
de overeenkomst met B.A. Steenbreker aan de Slagenweg 2 to
Wehl.

1. De verjaring van het eigendomsrecht erkend van een
perceel grond groot ca. 158 mz gelegen op de hoek
Esdoornlaan/Acacialaan in Doetinchem, zoals aangegeven
op de de tekening van Grondbeheer gD d.d. 29 november
2017 met nr. 2017155.

2. De rechthebbende eigenaar to berichten overeenkomstig
de brief.
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