
~] Openbare besluitenlijst b&w
~ 9 ~ van 8 januari 2019

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-I i j st

Regie en Samenleving
A 2. Reactiebrief aan gemeenteraad over

onderzoek Rekenkamer jeugdhulpbeleid

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Op verzoek van de gemeenteraad een schriftelijke reactie
over het onderzoek van de Rekenkamer Haar het
jeugdhulpbeleid in Doetinchem toe to sturen aan de
gemeenteraad.

De openbare besluitenlijst d.d. 18 december 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Vaststellen subsidie 2017 Sportcentrum

Rozengaarde BV.

Maatschappij
B 4. Subsidieverlening Amphion 2019.

Maatschappij
B 5. Subsidie 2019 Dierencentrum Achterhoek.

Ruimte
B 7. Veranderen agrarisch bouwvlak Broekstraat

2 Doetinchem.

Subsidie van Sportcentrum Rozengaarde BV voor het jaar
2017 vastgesteld op € 1.201.813.

1. Kennisgenomen van het subsidieverzoek vas NV
Schouwburg Amphion.

2. Een subsidie NV Schouwburg Amphion over 2019 to
verlenen van € 792.000,-.

3. NV Schouwburg Amphion to berichten met een brief.

1. Een subsidie van € 58.891,- to verlenen aan stichting
Dierencentrum Achterhoek voor het jaar 2019 voor de
uitvoering van de wettelijke plicht om zorg to dragen
voor de opvang van zwerfdieren.

2. Dit mee to delen door middel van de beschikking.

1. In principe medewerking to verlenen aan het veranderen
van het agrarisch bouwvlak aan de Broekstraat 2 to
Doetinchem met een wijziging van het geldende
bestemmingsplan Buitengebied 2012;

2. Deze medewerking in to trekken als initiatiefnemer niet
binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken
aanlevert;

3. De afspraken en kostentoerekening vast to leggen in een
op to stellen anterieure overeenkomst.
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Bedrijfsvoering
B 8. Verkoop speel-/schapenweide naast/achter

Beekstraat 35 en 37 in Gaanderen.
1. Aan de eigenaren van Beekstraat 35 to Gaanderen een

perceel grond to verkopen, groot 766 mZ, gelegen naast
en achter hun woonhuis.

2. Aan de eigenaren van Beekstraat 37 to Gaanderen een
perceel grond to verkopen, groot 494 mZ, gelegen achter
hun woonhuis.

3. De opbrengst, totaal groot € 1Z.600,-, to verantwoorden
ten gunste van de post algemeen panden/gronden,
Hummer 48305009/32070.

Uitgesteld openbaar besluit van 18 december 2018
Ruimte
A 1. Raadsvoorstel onteigeningsplan Slingeland

Ziekenhuis.
De gemeenteraad voor to stellen:
1. De Kroon to verzoeken om ter onteigening aan to wijzen

de gronden, zoals opgenomen in bijgevoegd
onteigeningsplan 'Slingeland Ziekenhuis Doetinchem', ten
behoeve van de realisering van het bestemmingsplan
'Ziekenhuis — 2017'.

2. Te zijner tijd - zodra het ontwerp Koninklijk Besluit tot
onteigening ter inzage heeft gelegen -het college de
voorbereidingen voor de gerechtelijke
onteigeningsprocedure to laten treffen.

3. Deze gerechtelijke onteigeningsprocedure to starten, zodra
het Koninklijk Besluit tot onteigening is verleend en het
bestemmingsplan onherroepelijk is.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

.l
bu ester
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