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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

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 5 februari 2019 vastgesteld.

Maatschappij
B 4. AB GGD NOG 14 februari 2019. 1. de portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen

Bestuur GGD NOG van 14 februari 2019 to laten
instemmen met de aan het AB GGD NOG gedane
voorstellen:
a. Het vaststellen van het verslag van 22 november 2018

en de agenda van 14 februari.
b. Het kennis nemen van de ingekomen stukken en

mededelingen;
c. Het kennis nemen van de stand van zaken van de

reacties van gemeenten op de uitgangspunten
begroting 2020.

d. Het vaststellen van het normenkader rechtsmatig-
heidscontrole 2019 door er kennis van to nemen.

e. Het instellen van een auditcommissie.
f. Het kennis nemen van de resultaten van de

bestuursopdracht 'Samen aan de slag voor een
sluitende aanpak personen met verward gedrag in
Noord- en Oost-Gelderland' en het vaststellen dat
hiermee de opdracht aan de GGD afgerond is.

g. Het kennis nemen van de GGD-Benchmark 2017.
2. De portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD

NOG niet in to laten stemmen met het openbaar maken
van de inspectierapporten Wmo 2015 in afwachting van
een apart collegebesluit hierover.
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Ruimte (besluit van college)
B 5a. VTH-uitvoeringsplan 2019.

Ruimte (besluit van de burgemeester)
B 5b. VTH-uitvoeringsplan 2019.

het VTH (vergunningsverlening, toezicht en handhaving)
Uitvoeringsplan 2019 vastgesteld voor de uitoefening van
VTH-taken:
a. Voor zover het college van b&w van Doetinchem het

bevoegde gezag is inzake:
i. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo);
ii. APV;
iii. Winkeltijdenwet;
iv. Wet natuurbescherming;
v. Wet ruimtelijke ordening;

vi. Bomenverordening gemeente Doetinchem;
vii. Parkeerverordening 2007 gemeente Doetinchem;

viii. Wegenverkeerswet;
ix. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2016;
x. Verordening ontheffingen berijden

voetgangersgebied binnenstad Doetinchem;
xi. Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem

2007;
b. Voor zover het college van b&w het bevoegd gezag is

inzake overige in dit kader relevante wettelijke
voorschriften.

De raad in kennis to stellen van het VTH-uitvoeringsplan
2019.

het VTH (vergunningsverlening, toezicht en handhaving)
Uitvoeringsplan 2019 vastgesteld voor zover dit betreft
uitoefening van de VTH-taken inzake:

a. Drank- en Horecawet;
b. APV: Hoofdstuk 2:

afdeling 7 / afdeling 7a / afdeling 8 / afdeling 8 a /
afdeling 11 en 12 (voor zover het bestuursorgaan
burgemeester bevoegd gezag is/ afdeling 14 /

c. APV Hoofdstuk 3;
d. Wet op de Kansspelen (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
e. Winkeltijdenwet (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
f. Vuurwerkbesluit;
g. Wet op de openbare manifestaties (voor zover het

bestuursorgaan burgemeester bevoegd gezag is);
h. Opiumwet (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
i. Overige in dit kader relevant wettelijke voorschriften

waarvoor het bestuursorgaan burgemeester is
aangewezen als bevoegd gezag.
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Ruimte
B 6. Beleid oplaadinfrastructuur elektrische

voertuigen.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 9. Burgerpei ling 2019 inwonerspanel

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 10. Overname aandelen AGEM Gemeentelijke

Energie BV.

Uitgesteld openbaar besluit van 5 februari 2019
Ruimte
Joop Sarsplein.

1. De uitgangspunten voor het plaatsen van openbare
laadvoorzieningen in de "Beleidsregels
oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente
Doetinchem" vastgesteld en daarmee invulling to geven
aan een van ambities uit het coalitieakkoord.

2. Electrische oplaadinfrastructuurto beschouwen als een
voorwerp dat onderdeel is van de publieke functie van de
weg.

1. Onderzoek uit to voeren Haar de mening van de inwoners
van Doetinchem over de uitvoering van onze taken d.m.v.
de inzet van de Burgerpeiling 2019.

2. Het onderzoek Burgerpeiling 2019 uit to laten voeren in
de maand maart 2019 en daarbij gebruik to maken van
het inwonerspanel.

Akkoord to gaan met de overname van de aandelen in
AGEM Gemeentelijke Energie B.V. van de Cooperatie
AGEM onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en
bedenkingen Haar voren brengt zoals bedoeld in artikel
160, tweede lid, van de Gemeentewet.
Het raadsvoorstel 'Overname aandelen AGEM
Gemeentelijke Energie B.V.' vastgesteld en daarmee de
raad de gelegenheid geven een zienswijze hierover Haar
voren to brengen.

1. Ingestemd met het ontwerp voor het horecaplein "loop
Sarsplein" en de direct aanliggende omgeving.

2. Een verzoek om een bijdrage op grond van Steengoed
Benutten in to dienen bij provincie Gelderland.

3. De samenwerkingsovereenkomst met Hendrixen
vastgesteld en deze to ondertekenen.

4. Opdracht to geven tot uitvoering van het plan nadat de
opschortende voorwaarden van de samenwerkings-
overeenkomst zijn vervuld.

5. Bij de eerste bestuurlijke monitor aan de raad een
aanvullend krediet to vragen van € 339.000 to volledig to
financieren met subsidies en bijdragen (budget neutraal
voor de gemeente).

6. Bijlage 3 vertrouwelijk verklaard op grond van artikel 55
lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 b Wet
openbaarheid van bestuur.a (.
Burgemees er en wethouders van Do mchem,
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