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A-I i jst
Maatschappij
A 1. Onderzoek Integratie

Verbl ijfsvergunninghouders.

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

1. Een onderzoek uit to voeren Haar de integratie van
verblijfsvergunninghouders.

2. Dit to bekostigen uit het budget statushouders.
3. De correspondentie richting de geinterviewden namens

het college (handtekening wethouder Langeveld) to
doen.

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

Ruimte
B 5. Pilot Wonen achter winkels Heezenstraat.

Ruimte
B 6. Regionaal programmaregisseur

energietransitie.

1. De pilot Wonen achter winkels gewijzigd voort to zetten.
2. In principe mee to werken aan het realiseren van een

woning achter de Winkel aan zowel de Heezenstraat 27
a ls de Heezenstraat 43.

3. Het verhaal van mogelijke planschade to regelen in een
planschadeverhaalsovereenkomst.

4. Geen nadere voorwaarden to stellen in een overeenkomst
aan het duurzaam gebruik van het vastgoed als Winkel.

5. Na twee jaar de pilot to evalueren en in de tussentijd
samen met de Vereniging Van Vastgoedeigenaren
Doetinchem beleid to ontwikkelen voor wonen in het
centrum.

6. De twee woningen toe to kennen uit de reservering voor
centrumwonen, zodra de raad die reservering beschikbaar
heeft gesteld, hetgeen we voorzien bij het vaststellen van
het paraplubestemmingsplan Uitsluiten woningbouw
Centrum en Gemengd.

7. De omgevingsvergunningen met afwijking van het
bestemmingsplan to verlenen na inwerkingtreding van
het paraplubestemmingsplan Uitsluiten woningbouw
Centrum en Gemengd.

1. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de
regionale energietransitie goed to kunnen blijven
faciliteren en to implementeren.

2. Voor de periode van maximaal acht maanden met de
samenwerkende Achterhoekse gemeenten en het
waterschap Rijn en IJssel een regionaal programma-
regisseur energietransitie aan to stellen.

3. Ingestemd met de gemeente Bronckhorst als
opdrachtgever namens de Achterhoekse gemeenten,
waarbij de wethouder duurzaamheid en de gemeente-
secretaris voor bestuurlijke opdrachtformulering en
aansturing van de regionaal programmaregisseur
energietransitie zorgen.

4. Voor de financiering van deze regionaal programma-
regisseur energietransitie maximaal €8.000,- to reserveren
uit het bestaande budget duurzaamheid.
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Ruimte
B 7. LEADER aanvraag Start-up Community De gemeentelijke cofinancieringsbijdrage uan € 10.000,- voor

de Achterhoek brede LEADER aanvraag Start-up Community
voor jongeren in de Achterhoek toegekend.

Ruimte
B 8. Aanbesteding reconstructie Terborgseweg

Bedrijfsvoering
B 10. Verkoop Raphaelstraat 1 a en 1 b

Maatschappij
B 11. Wijze van inkoop Jeugdbescherming &

Jeugdreclassering (JB&JR) 2019.

Services
B 12. Collegeverklaring 2017

verantwoordingsproces ENSIA.

1. Gekozen voor een meervoudig onderhandse
aanbesteding met gebruikmaking van de gemeentelijke
groslijst voor de reconstructie van de Terborgseweg.

2. Gebruik to maken van de percelenregeling om bij Bylandt
(leverancier) stenen into kopen middels een enkel-
voudige onderhandse aanbesteding;

3. De inschrijfleidraad met volgende gunningscriteria
vastgesteld:

a. Prijs 60%;
b. Kwaliteit 40%.

4. Het mandaat van het voornemen tot gunnen bij de
projectleider B. Stokman neergelegd.

1. Ingestemd met verkoop van Raphaelstraat 1 a en 1 b aan
de Nationale Maatschappij tot Restaureren &
Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. ("BOEi"), voor
een bedrag van € 1,-

2. De resterende boekwaarde ad € 100.813,- op beide
panden to dekken uit het Vastgoedfonds.

3. Er mee ingestemd dat BOEI — naast 23 parkeerplaatsen op
eigen terrein — in een sobere opzet nog eens 2Z extra
dwarsparkeervakken tangs de Raphaelstraat aanlegt,
waarvan 7 op grond van BOEI en 15 op gemeentegrond.

1. Voor de inkoop van leugdbescherming en
Jeugdreclassering voor 2019 e.v. gekozen voor de
subsidievariant in de vorm van een subsidietender.

2. Subsidie to verstrekken voor een periode van maximaal
drie kalenderjaren, ingaande per 1 januari 2019.

1. Kennisgenomen van de zelfevaluatie ENSIA 2017 en de
collegeverklaring ENSIA 2017 vastgesteld.

2. Ingestemd met het verbeterplan Suwinet met afspraken
over informatiebeveiliging bij Laborijn.

3. De collegeverklaring met bijlagen en het verbeterplan ter
informatie aan de gemeenteraad voor to leggen samen
met het assurancerapport van de IT-auditor.
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Services
B 13. Beperken openbaarheid bij overbrengen

archieven.
Openbaarheid to beperken van inzage, van 531 in de bijlage
genoemde over to brengen archiefbescheiden, betreffende
archieven gemeente Doetinchem 1970-2004, 2005-2009 en
voormalige gemeente Wehl 1945-2004.
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