
~1 Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :nee9 Aanwezig : P. Drenth, M. Sluiter,
J van 27 februari 2018 F. Langeveld, H. Bulten,

I. Lambregts, N. van Waart,
A. Driessen

Afwezig : M. Boumans

onderwerp besluit b&w

B-lijst

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

Maatschappij
B 3. Sport en sociaal domein; Scholder an

Scholder 2.0.

Ruimte
B 6. Co-financieringsverklaring MKB-aanpak

Achterhoek.

Uitgesteld openbare besluiten van 20 februari
?.018.
Ruimte (besluit van de burgemeester)
Terrasvergunningen.

De openbare besluitenlijst d.d. 20 februari 2018 vastgesteld.

1. In 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 3.594,- beschikbaar to
stellen voor de uitvoering van Scholder an Scholder 2.0 uit
het budget Stimulering Sportdeelname (4 510 02 01).

2. Kennisgenomen van de kracht van sport en bewegen bij
het bereiken van doelen in het sociaal domein.

1. Energiebesparing en duurzame energieopwekking bij
Doetinchemse bedrijven to stimuleren door financieel bij
to dragen aan de uitvoering van het plan van aanpak
"Duurzaam ondernemen en energiebesparing MKB-
aanpak Achterhoek".

2. Deze financiele bijdrage to betalen uit het budget
duurzaamheid. Daarvoor de volgende bedragen
gereserveerd binnen dat budget: € 77.300 (2018), € 70.300
(2019 en € 70.300 (2020).

3. Ten behoeve van de financiering van deze aanpak de co-
financieringsverklaring to laten tekenen door
burgemeester Boumans.

4. De gemeenteraad informeren met een raadsmededeling.
Redactie van de mededeling of to doen door
portefeuillehouder.

Na aanpassing van artikel 2:28A 'terrassen' van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 (2e
wijziging Apv 2016):
1. De Nota Terrassenbeleid aan to passen op punt 4.6

'geldigheidsduur' en de bijbehorende bijlage 'Bijlage V
bij Nota Terrassenbeleid: Andere geldigheidsduur
vergunning' vastgesteld.

2. De bestaande terrasinrichtingen, die in de afgelopen vijf
jaar een terrasvergunning hebben verkregen, een terras-
vergunning ambthalve to verlenen tot 1 maart 2019
totdat meer duidelijkheid is op Welke manier het centrum
van Doetinchem wordt ingericht.
Redactionele aanpassing brief of to doen door
portefeuillehouder.
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Ruimte (besluit van college)
Terrasvergunningen

Bedrijfsvoering (besluit van het college)
Verkoop delen van vier groenstroken.

1. Kennisgenomen van het burgemeestersbesluit, waarin de
burgemeester besloten heeft, na aanpassing van artikel
2:28A 'terrassen' van de Algemene plaatselijke
verordening Doetinchem 2016 (2e wijziging APV, onder a):
- de Nota Terrassenbeleid aan to passen op punt 4.6
'Geldigheidsduur' en de bijbehorende bijlage'Bijlage V
bij Nota Terrassenbeleid: Andere geldigheidsduur
vergunning' vastgesteld.
- De bestaande terrasinrichtingen, die in de afgelopen vijf
jaar een terrasvergunnning hebben verkregen, een
terrasvergunning ambtshalve to verlenen tot 1 maart
2019 totdat meer duidelijkheid is op Welke manier het
centrum van Doetinchem wordt ingericht.

2. De raad voor to stellen de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Doetinchem 2016 tot 2e wijziging
vast to stellen:
a. lid 3 van artikel 2:28A komt to vervallen onder
vernummering van het vierde lid tot derde lid
(terrasvergunning voor een periode van vijf jaar vervalt).
b. Lid 1 van artikel 5:33 'bromfiets' in to voegen.
Redactionele aanpassing raadsvoorstel of to doen door
portefeuillehouder.

Aan de aangrenzende eigenaren to verkopen delen van een
groenstrook gelegen:

a. naast het pand Henri Dunantlaan 100 to Doetinchem zoals
aangegeven op de verkooptekening d.d. 14 december
2017 nr. 2017164, groot 54 mZ;

b. naast het pand Prinses ~hristinastraat 1 to Wehl zoals
aangegeven op de verkooptekening d.d. 19 januari 2018
nr. 2018009, groot 96 mZ;

c. naast het pand Moerbeibloesem 73 to Doetinchem zoals
aangegeven op de verkooptekening d.d. 5 oktober 2017
nr. 2017132, groot 74 mz;

d. naast het pand Varsseveldseweg 224 to Doetinchem zoals
aangegeven op de verkooptekening d.d. 17 november
2015 nr. 2015127, groot 80 mz.
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E3edrijfsvoering (besluit van de burgemeester)
Verkoop delen vier groenstroken. De directeur Buha by gemandateerd de koopovereenkomsten

en benodigde volmachten to ondertekenen voor verkoop van
delen van vier groenstroken gelegen naast de woonhuizen
Henri Dunantlaan 100, Moerbeibloesem 73 en Varsseveldse-
weg 224 to Doetinchem en Prinses Christinastraat 1 to Wehl
zoals aangegeven op de verkooptekeningen nrs. 2017154,
2017132, 2015127 en 2018009.

Burgemeester en w thouder"s van Doetinche
— i

bu
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