
Tl) Openbare besluitenlijst b&w
91J~ van 22 mei 2018

College voltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

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

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Bestuurs- en directieondersteuning
A 1. Portefeuille-indeling en verdeling 1. De portefeuille-indeling en —verdeling vastgesteld.

2. De bijbehorende externe vertegenwoordigingen na
aanvulling en correctie vastgesteld en waar nodig deze voor
to leggen aan de raad ter besluitvorming.

3. De volgorde van locoburgemeesterschap vastgesteld.
4. De afspraken over onderlinge vervanging vastgesteld.

Regie en samenleving
A 3. Afstoten Veteranenhuis.

Regie en samenleving
A4. Jaarstukken 2017 GR Laborijn.

Regie en samenleving
A5. Gewijzigde begroting 2018 en MJB 2019-

2022 GR Laborijn.

1. Uitvoering to geven aan raadbesluit 2 juni 2016, afstoten
Terborgseweg 79.

2. De huidige opstallen, conform raadbesluit 2 juni 2016,
onder voorwaarden "om niet" over to dragen aan de SVON
d.m.v. het vestigen van een recht van opstal en recht van
erfpacht conform overdrachtstekening d.d, 23 januari 2018
met Hummer 2015117.

3. De SVON een jaarlijkse canon (€ 13,90) en retributie
(€ 124,70) to vragen volgens het zgn. tarief sport zijnde
€ 0,10 per m2 plus € 100,-.

4. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan "Doetinchem
Oost" de bestemming wijzigen in "maatschappelijk".

5. Een deel van de grond a 7 m2 to verkopen aan de
aangrenzende eigenaar achter het pand Graaf Ottostraat
16 zoals aangegeven op de verkooptekening d.d. 23 januari
2018 nr. 2018010.

6. Deze grond to verkopen conform tarief kleinschalige
gronduitgiften zoals vastgesteld in de nota Grond- en
huurprijzen 2014/2015.

7. De opbrengst uit de verkoop ten gunste to brengen van het
Vastgoedfonds.

1. De jaarstukken 2017 van gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Laborijn ter kennisgeving
aangenomen.

2. De raad to informeren via een raadsmededeling.

1. Aan de gemeenteraad voor to stellen om aan het Dagelijks
Bestuur van Laborijn kenbaar to maken zich to kunnen
vinden in de meerjarenbegroting 2019-2022 van de GR
Laborijn.

2. Aan de gemeenteraad voor to stellen om aan het Dagelijks
Bestuur van Laborijn kenbaar to maken zich to kunnen
vinden in de gewijzigde begroting 2018 van de GR Laborijn.

Redactie aanpassing raadsvoorstel of to doen door
portefeuillehouder.
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Regie en samenleving
A6. Kadernota 2019 GR Laborijn.

B-lijst

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

Bedrijfsvoering
B 3. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties

2018.

Aan de gemeenteraad voor to stellen om aan het dagelijks
bestuur van Laborijn kenbaar to maken dat de gemeenteraad
kennis neemt van de kadernota 2019 van gemeenschappelijke
regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn en in het
vervolgtraject vroegtijdig ge'informeerd en, waar mogelijk en
nodig, betrokken wenst to worden.

De openbare besluitenlijst d.d. 15 mei 2018 vastgesteld.

De parameters voor de grondexploitaties 2018 vastgesteld.
De bijlagen bij het MPO 2018 als vertrouwelijk aangemerkt
op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en
artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur. Alsmede
voor de raad op grond van artikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet.
De raad voor to stellen:
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2018 vast

to stellen. En daarmee:
- kennis to nemen van de stand van zaken van de

belangrijkste ontwikkellocaties.
- de grondexploitaties op projectniveau vast to

stellen.
- het positieve rekeningresultaat ad € 48.000 to

verwerken in de Algemene reserve.
- een krediet van € 6,3 min. to verlenen t.b.v.

investeringen Welke reeds zijn voorzien
en deel uitmaken van de totaal geraamde kosten
binnen de grondexploitaties.

- een startkrediet van € 150.000 beschikbaar to
stellen voor de voorfase van mogelijke nieuwe
ruimtelijke projecten.

2. Kennis to nemen van de (vertrouwelijke) stand van
zaken van de Herziene Woningbouw Strategie
(HWS) en de (vertrouwelijke) toelichting daarop.

3. De reserve Herziene Woningbouw Strategie om to
zetten in een transitiereserve voor de Doetinchemse
woningvoorraad.

4. Met betrekking tot de gewijzigde methodiek van
verhaal van bovenwijkse kosten:
- De nota bovenwijkse voorzieningen niet meer to

actualiseren.
- Eenmalig een bedrag van € 8,9 min. onttrekken

uit de reserve bovenwijkse voorzieningen om als
investeringsbijdrage in mindering to brengen op
reeds gedane infrastructurele investeringen.
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- Bij nieuwe projecten de benodigde bovenwijkse
voorzieningen en hoogte van de afdracht op
projectniveau bepalen.

- Jaarlijks in het MPO de stand van zaken geven
over kostenverhaal in het algemeen en
bovenwijkse voorzieningen in het bijzonder.

Het besluit van het college van burgemeester en
wethouders om ten aanzien van de grond-
exploitaties geheimhouding op to leggen to
bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid, van
de Gemeentewet in samenhang met artikel 10,
tweede lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid
van bestuur (economische en financiele belangen
gemeente).
Geheimhouding betreft:
- Bijlage 'Stand van zaken Herziene Woningbouw

Strateg ie'.
- Bijlage'Toelichting Herziene Woningbouw

strategie'.
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd

bij raadsvoorstel).

Bestuurs- en directieondersteuning
B 5. Lidmaatschap Euregio Rijn-Waal De raad voor to stellen om:

1. De samenwerking met Duitsland (grensregio) to
intensiveren.

En hiertoe:
2. Het lidmaatschap aan to gaan met de Euregio Rijn-Waal

met ingang van 1 juli 2018.
3. Voor de kosten van het lidmaatschap van € 15.000 een

aanmelding to doen in de begroting 2019.
4. De kosten van 2018 incidenteel to dekken binnen

Programme 0 van de begroting 2018.
5. De directie opdracht to geven de ambtelijke ondersteuning

in to vullen en hiervoor een voorstel in to dienen.

Bestuurs- en directieondersteuning
B 6. Beperken fietsenoverlast stationsgebieden 1. De beleidsregels 'Verwijderen van weesfietsen en buiten de

stalling gestalde (brom)fietsen' vastgesteld op basis van
artikel 5:12 Apv.

En daarmee:
2. De stationsgebieden: Doetinchem, Doetinchem de Huet,

Wehl en Gaanderen als gebieden aangewezen conform
bijgevoegde kaarten en artikel 5:12 Apv wear het verboden
is om (brom)fietsen langer den 14 dagen onafgebroken to
stallen of onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten
of plaatsen to laten staan.

3. Ingestemd met het aangaan van een beheerconvenant
tussen gemeente, BUHA by en NS Stations en dit door de
burgemeester to laten ondertekenen.

4. Tien Apv-borden aan to schaffen om de regels, die gelden
in het beheergebied, aan to kondigen.
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Ruimte
B 7. Actualisatie plan Stationsstraat 29/29a in

Wehl.

Ruimte
B 8. Bestemmingsplan 'Parapluherziening

Uitsluiten woningbouw bestemmingen
Centrum en Gemengd - 2018'.

Ruimte
B 9. Vaststelling jaarstukken 2017,

1e begrotingswijziging 2018 en
begroting 2019 ODA.

Maatschappij
B 10. Jaarrekening 2017 Amphion.

1. Het principebesluit van 6 november 2012 ingetrokken.
2. In principe mee to werken aan de realisatie van 3 (aaneen-

gebouwde) woningen en een zorgcomplex met 22 zorg-
eenheden onder de volgende voorwaarden:
a. Dat het ontwerp van de gebouwen aansluit op de

bedoeling van het kavelpaspoort Stationsgebied Wehl.
b. De aanvrager moet met een ruimtelijke onderbouwing

aantonen dat het plan planologisch inpasbaar en
uitvoerbaar is.

c. We sluiten met de aanvrager een anterieure
overeenkomst, waarin planschade, kostentoerekening
en andere afspraken worden vastgelegd.

d. De aanvrager levert de benodigde stukken aan binnen
de standaard termijnstel lingen.

3. Voor de realisatie van het plan een bestemmingsplan-
herziening to volgen.

4. Dit principebesluit in to trekken als binnen 6 maanden na
besluit de aanvrager niet de benodigde stukken zoals
benoemd bij beslispunt 2 aanlevert.

De raad voor to stellen om:
1. De Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast to

stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Uitsluiten

woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018'
gewijzigd vast to stellen.

3. Geen exploitatieplan vast to stellen.
4. Naast de al bestaande reserveringen een specifieke

reservering van 100 woningen toe to voegen aan de lijst
toegestane woningen van de herziene woningbouw-
strategie voor centrumwonen.

1. Kennis to nemen van de jaarstukken 2017 van de
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

2. De Raad voor to stellen bij de ODA geen zienswijze in to
dienen over de begroting 2019.

3. Kennis to nemen van de 1e begrotingswijziging 2018.

1. Kennisgenomen van het Bestuursverslag en de Jaarstukken
over 2017 van NV Schouwburg Amphion.

2. Ingestemd met de onttrekking van € 100.992 aan de
algemene reserve en onttrekking van € 11.000 aan de
bestemmingsreserve onderhoud.

3. De subsidie over 2017 voor Schouwburg Amphion
vastgesteld op € 772.976,-.

4. De directeur/bestuurder van Schouwburg hierover met de
beschikking to informeren.
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Maatschappij
B 11. Jaarrekening 2017 Muziekschool Oost-

Gelderland.

Maatschappij
B 12. Vaststelling subsidie Pauropus in de stad

2017.

Maatschappij
B 13. Aanpassing beleidsregels leerlingenvervoer

1. Kennisgenomen van het Jaarverslag en de Jaarrekening
2017 van de Muziekschool Oost-Gelderland.

2. Ingestemd met de bestemming van het positief resultaat
over 2017 ad € 17.611,- ten gunste van de algemene reserve
van de Muziekschool.

3. De subsidie over 2017 vastgesteld op € 999.938,-.
4. De Muziekschool Oost-Gelderland met de beschikking to

informeren.

1. De subsidie van € 200.000,- voor Pauropus in de stad voor
het jaar 2017 vastgesteld.

Z. Pauropus to informeren over het besluit.

1. De toekenning van een vervoersvoorziening in het kader
van het leerlingenvervoer voor een langere periode dan
een schooljaar als uitgangspunt to nemen.

2. Hiervoor een nieuwe beleidsregel 3 toegevoegd aan de
reeds bestaande beleidsregels.

3. De Beleidsregels leerlingenvervoer 2018, waarin deze
wijziging is verwerkt, vastgesteld.

Burgemeester en wethou`c~ers van Doetinchem,

r 1

i
i

bu~gQmeester
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