
Tll Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

l IJ1 van 3 juni 2019 M. Sluiter, J. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, W. Lubbers,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Ruimte
A 1. Beantwoording zienswijzen en vervolg

KemperKip, Broekhuizerstraat 2 to Wehl

Bedrijfsvoering
A 3. Accountantsverslag 2018 (Baker Tilly)

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Ru i mte
B 3. Onwerpbestemmingsplan Europaweg —

2019.

1. De raad voor to stellen om into stemmen met de reactie
op de ingediende zienswijzen, zoals verwoord in de Nota
van zienswijzen.

2. De raad voor to stellen de definitieve verklaring van geen
bedenkingen of to geven, zoals bedoeld in artikel 2.27
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), voor de omgevingsvergunning met afwijking van
het bestemmingsplan voor het realiseren van een
biologisch vleeskuikenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2
in Wehl.

3. Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen, de
omgevingsvergunning to verlenen voor het realiseren van
een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de
Broekhuizerstraat 2 in Wehl (inclusief wijzigingen en
Nota van zienswijzen).

4. Het bestemmingsplan 'Buitengebied — 2012 3e wijziging
Broekhuizerstraat 2 Wehl' vast to stellen indien en zodra
de onder punt 3 bedoelde vergunning onherroepelijk is.

5. De indieners van de zienswijzen op de hoogte to brengen
van de reactie op de zienswijzen, de verleende
omgevingsvergunning en aanhouding van het besluit tot
vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan.

1. Kennisgenomen van het accountantsverslag 2018 en de
bevindingen van de accountant.

2. Deze bevindingen to gebruiken als input voor de
verbetering van de interne beheersing.

3. De raadsmededeling 'Accountantsverslag 2018' na
wijziging vastgesteld en aan to bieden aan de raad.

De openbare besluitenlijst d.d. 28 mei 2019 vastgesteld.

1. Voor de aanpassing van de Europaweg geen
milieueffectrapport op to stellen en geen m.e.r.-
procedure to doorlopen.

2. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
'Europaweg - 2019'.

3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Europaweg - 2019' in
procedure to brengen.

4. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het plan voor to leggen aan de
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met
het concept raadsvoorstel.
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Ruimte
B 4. Beleidsregels gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaats.

Bedrijfsvoering
B 5. Grondverkoop ± 16 mz bij voormalig V&D

pand.

Regie en Samenleving
B 6. Vaststellen subsidie Stadskamer 2018

Bedrijfsvoering
B 8. Aandeelhoudersvergadering Vitens 12 juni

2019.

Besluit van de burgemeester:
Bedrijfsvoering
B 8b. Vergadervolmacht aandeelhouders-

vergadering Vitens 12 juni 2019

De uitgangspunten voor het toekennen van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bepaald door het
vaststellen van de "Beleidsregels gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats 2019".

1. Ingestemd met de verkoop van een perceel grond van
± 16 mz ten behoeve van een entree aan het voormalig
V&D-pand aan Nieuwstad 15 in Doetinchem.

2. De koopprijs voor de grond vastgesteld op € 600,- / m2
k.k.

1. De subsidie van € 1.167.944,- voor de Stadskamer over de
periode januari 2018 tot en met december 2018
vastgesteld.

2. De Stadskamer to informeren over het besluit.

1. Kennisgenomen van het Jaarverslag 2018 van Vitens en
de terugkoppeling uit de commissie van aandeelhouders.

2. Akkoord to gaan met goedkeuring van de jaarrekening
2018 van Vitens.

3. Akkoord to gaan met goedkeuring van het divendend-
voorstel van Vitens.

4. Akkoord to gaan met goedkeuring van het voorstel tot
kwijting van de Directie en Raad van Commissarissen van
Vitens

5. Akkoord to gaan met de voorstellen financieel beleid met
betrekking tot WACC, solvabiliteit en dividend.

6. Akkoord to gaan met goedkeuring van het voorstel tot
benoeming van de heer van Lieshout als Commissaris van
Vitens.

7. Kennisgenomen van de terugkoppeling uit de Commissie
van Aandeelhouders.

Volmacht verleend aan de heer A.A.J. Baars om de gemeente
Doetinchem to vertegenwoordigen op de aandeelhouders-
vergadering van Vitens op 12 juni 2019__

Burgemeester en wethouders van Doeti

secretaris ter
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