
( Tl~ Openbare besluitenlijst b&w
~ 91J van 21 augustus 2018

College voltallig :nee
Aanwezig : M. Boumans, M. Sluiter,

J. Huizinga, F. Langeveld,
H. Bulten, R. Steintjes, T. Kemper,
A. Driessen

Afwezig : I. Lambregts

onderwerp besluit b&w

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 17 juli 2018 vastgesteld.

Ruimte
B 3. Bestemmingsplan 'Ziekenhuis - 2017'

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 4. Bestuurlijke vertegenwoordiging in Regio

Achterhoek.

1. De raad voor to stellen om:
a. Het bestemmingsplan 'Ziekenhuis - 2017' opnieuw

gewijzigd vast to stellen.
b. De nota Welstand Doetinchem aan to vullen met het

beeldkwaliteitsplan voor het ziekenhuis.
2. De portefeuillehouder gemachtigd om — indien

noodzakelijk—wijzigingen aan to (laten) brengen in het
raadsvoorstel en/of de bijbehorende stukken.

De raad voor to stellen om:
1. Burgemeester Boumans aan to wijzen als lid van het

algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.
2. Wethouder Lambregts aan to wijzen als 1e

plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek.

3. Wethouder Sluiter aan to wijzen als 2e
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek.

Voor de Achterhoek Board:
4. Wethouder Lambregts bij het algemeen bestuur van de

Regio Achterhoek voor to dragen als lid voor de
Achterhoek Board.

5. Wethouder Sluiter bij het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek voor to dragen als plaatsvervangend
lid voor de Achterhoek Board.

Voor de Achterhoek Thematafels:
6. De portefeuillehouder economie aangewezen als lid

van de thematafel Smart werken & Innovatie.
7. De portefeuillehouder arbeidsmarkt aangewezen als lid

van de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt en bij de
Regio voor to dragen als voorzitter.

8. De portefeuillehouder ruimtelijke ordening
aangewezen als lid van de thematafel Vastgoed &
Woningmarkt.

9. De portefeuillehouder mobiliteit aangewezen als lid
van de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en bij
de Regio voor to dragen als voorzitter.

10. De portefeuillehouder duurzaamheid aangewezen als
lid van de thematafel Circulaire economie &
energietransitie.

11. De portefeuillehouder Wmo aangewezen als lid van de
thematafel Zorginnovatie en bij de Regio voor to
dragen als voorzitter.
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Uitgesteld openbare besluiten van 17 juli 2018

Regie en Samenleving
Bestuursopdracht Laborijn 2018. 1. De bestuursopdracht aan Laborijn 2018, inclusief de

inhoudelijke opdracht aan Laborijn 2018-2019,
vastgesteld.

2. De bestuursopdracht per brief to verzenden aan het
algemeen bestuur van Laborijn.

3. De Doetinchemse vertegenwoordigers in het algemeen
bestuur van Laborijn de bestuursopdracht to laten
inbrengen tijdens de eerstvolgende AB-vergadering,
gepland op 20 juli 2018.

Maatschappij
Sloop van Het Palet, St. Maartenstraat 2, 1. Het voormalig schoolgebouw Het Palet, St. Maartenstraat
Doetinchem. 2, Doetinchem to slopen;

2. De gemeenteraad voor to stellen:
a. de kosten € 65.000,- eenmalig ten taste to brengen

van de reserve huisvesting onderwijs.
b. hiervoor de ... wijziging van de gemeentebegroting

2018 vast to stellen.
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Burgemeester en wethouders van Doetinch~m,
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