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A-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 1. Vergadering AB Regio Achterhoek

31 januari 2018.
1. Kennisgenomen van de agenda voor de AB-vergadering

van de Regio Achterhoek op 31 januari 2018 en deze aan
de hand van de geannoteerde agenda besproken.

En hierbij:
2. Onder agendapunt 6 in to stemmen met het beschikbaar

stellen van een budget van € 20.000 voor lobbyactiviteiten
tot 1 juli 2018 ten taste van de projectenreserve Regio
Achterhoek.

3. Onder agendapunt 7 in to stemmen met de uitgangs-
punten voor autonome kosten en met de indexerings-
methodiek gemeenschappelijke regelingen als maximale
stijging van de inwonerbijdrage.

4. Onder agendapunt 7 in to stemmen met de afwijkende
procedure ten aanzien van de begroting 2019 waarbij
deze uiterlijk 1 oktober wordt aangeboden aan
Gedeputeerde Staten.

5. Onder agendapunt 10 into stemmen met het indienen van
een tweetal projecten bij de provincie (Gebiedsopgave).

Ruimte
A 2. Uitvoeringsagenda Doetinchem natuurlijk

duurzaam 2018-2019.
De Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam
2018-2019 vastgesteld. Conform het Koersdocument
Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030 zetten we actief in
op twee sporen: energietransitie en verbindingen. Dit
betekent dat we de komende twee jaar:
a. Binnen het energietransitiespoor uitwerking geven

aande Routekaart 2030, waarin transitiepaden zijn
opgenomen voor energiebesparing in de gebouwde
omgeving, duurzame energie opwekking en duurzame
wa rmte.

b. Binnen het verbindingenspoor uitwerking geven aan
een gerichte marketing & communicatiestrategie,
samenwerken met strategische partners in de aanpak
van energiebesparing in de gebouwde omgeving,
duurzame energie opwekking en duurzame warmte, en
diverse activiteiten oppakken die onze zichtbaarheid &
herkenbaarheid vergroten.

De raadsmededeling aan de raad to sturen.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 23 januari 2018 vastgesteld.
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Maatschappij
B 3. Subsidie 2018 Stadsmuseum. 1. Kennisgenomen van de Beleidsnotitie van het

Stadsmuseum inzake het beleid (d.d. 14-11-2017) en de
financiering (d.d.15-11-2017) van het Stadsmuseum in 2018
en verder.

2. Het Stadsmuseum voor 2018 een subsidie van € 84.620,- to
verlenen.

3. Het bestuur van het Stadsmuseum met brief to informeren.

Ruimte
B 4. Inrichtingsplan (IPOR) Terborgseweg

Services
B 5. Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor

mobiele apparaten en werkplek hardware

Bedrijfsvoering
B 6. Reparatie derde jaar WW.

Bedrijfsvoering
B 7. BW besluit benoeming FG.

1. De Terborgseweg into richten zoals aangegeven in het
inrichtingsplan openbare ruimte (IPOR).

2. Het budget groen structureel to verhogen met €5.338,-
voor de extra beheer- en onderhoudskosten voor de
Terborgseweg.

1. Gedurende de looptijd van 1 jaar met de optie tot
verlenging van 4 x 1 jaar mobiele apparaten en werkplek
hardware via een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) aan
to besteden.

2. Voor 1 jaar mandaat verleend aan het afdelingshoofd
Services om besluiten to nemen Welke leveranciers worden
toegelaten tot het DAS.

De circulaire van het LOGA van 18 december 2017
TAZ/UZ01700977 door to voeren in de Doetinchemse
Arbeidsvoorwaardenregeling (DAR).

Gezamenlijk met Aalten, Doesburg, Oude-IJsselstreek,
Oost-Gelre, ODA en Buurtplein een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) to benoemen zoals
voorgeschreven in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Vanuit de gemeente Doetinchem als gastheergemeente
van de automatiseringssamenwerking de diensten van de
FG aan to bieden aan genoemde organisaties met een
dienstverleningsovereenkomst.
De kosten van de FG in 2018 worden gedekt uit een
incidenteel budget (40404031). De structurele dekking mee
to nemen bij de kadernota 2018.

Pagina 2 van 3



Tll Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
Aanwezig : M. Boumans, P. Drenth, M. Sluiter,1J~ van 30 januari 2018 F. Langeveld, H. Bulten,

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

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

Uitgesteld openbaar besluit van 19 december 2017
Verzoek om tegemoetkoming in planschade en om
nadeelcompensatie — RBT.

1. Kennisgenomen van het advies van de planschade-
commissie, dat strekt tot:
a. het niet-ontvankelijk verklaren respectievelijk

afwijzen van een verzoek om tegemoetkoming in
planschade en om nadeelcompensatie;

b. het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten
van deskundigenbijstand ter hoogte van € 2.610,-
exclusief btw.

2. Het onder beslispunt 1 genoemde advies overgenomen.
3. Het planschadeverzoek uan W.E. van Gessel bv:

a. niet-ontvankelijk verklaard, voor zover de aanvraag
betrekking heeft op de bestemming 'Bedrijventerrein
— Uit to werken (BT-U)';

b. overigens afgewezen.
4. Het verzoek van W.E. van Gessel by tot vergoeding van

tijdelijke omzetschade afgewezen.
5. Aan W.E. van Gessel by een tegemoetkoming in de kosten

van deskundigenbijstand toegekend ter hoogte van
€ 2.610,- exclusief btw.

6. De volgende kosten ten taste to brengen van de Grex A18
Bedrijvenpark:
a. het onder beslispunt 5. Genoemde bedrag;
b. de advieskosten van de planschadecommissie;
c. de advieskosten van de door de planschadecommissie

ingeschakelde derde.
7. Het door W.E. van Gessel by betaalde drempelbedrag

planschade (€ 500,-) niet aan hem to restitueren.
8. Aanvrager middels de uitgaande brief over de

beslispunten 2 t/m 5 en 7 in kennis to stellen.

l'litgesteld openbaar besluit van 9 januari 2018
Duurzame energieopwekking gemeentelijke
accommodaties.

1. Dertien gemeentelijke accommodaties verder to
verduurzamen door zonne-energie op to wekken.

2. Het opwekken van zonne-energie volgens'Scenario 1:
Maximaal' uit to voeren.

3. De gemeenteraad voor to stellen:
a. Een krediet beschikbaar to stellen van € 301.000,-.
b. Dit krediet to dekken uit:

i) Eigen huisvesting exploitatiebudget gD
ii) Accommodaties exploitatiebudget Buha
iii) Sportcentrum de Pol concessievergoeding

2017- 2020
iv) Koningin Beatrixcentrum budgetsubsidie
v) Duurzaamheidskrediet of SDE Subsidie

4. De gemiddelde onderhoudskosten voor de zonnepanelen
toe to voegen aan het vastgoedfonds, waar ook het
meerjarenonderhoud van de investering uit zal worden
betaald. ~

Bur emeester en ethouders van inchem,

t ri burg~'meester
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