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Bedrijfsvoering
A 2. Meerjarenperspectief ontwikkellocaties

2019.

Ruimte
A 3. Beleidskader Bedrijventerreinen in

verandering.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

1. De parameters voor de grondexploitaties 2019 vastge-
steld.

2. De bijlagen bij het MPO 2019 als vertrouwelijk
aangemerkt op grond van artikel 55 lid 1 van de
Gemeentewet en artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van
bestuur. Alsmede voor de raad op grond van artikel 25 lid
2 van de Gemeentewet.

3. De raad voorgesteld:
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2019 vast

to stellen. En daarmee:
— kennis to nemen van de stand van zaken van de

belangrijkste ontwikkellocaties;
— de grondexploitaties op projectniveau vast to stellen;
— het positieve rekeningresultaat ad € 60.000 to

verwerken in de Algemene reserve;
— de grondexploitatie 'Kavels Verheulsweide' to

openen;
— een krediet van € 1,48 min. to verlenen t.b.v.

investeringen Welke reeds zijn voorzien en deel
uitmaken van de totaal geraamde kosten binnen de
grondexploitaties en overige ruimtelijke projecten.

2. Kennis to nemen van de stand van zaken van de
Herziene Woningbouw Strategie (HWS).

3. Het besluit van het college van burgemeester en
wethouders om ten aanzien van de grondexploitaties
geheimhouding op to leggen to bekrachtigen op basis
van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede l id, onderdeel b,
van de Wet openbaarheid van bestuur (economische
en financiele belangen gemeente).
Geheimhouding betreft de bijlagen:

— Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij
raadsvoorstel).

— Bijlage Herziene Woningbouw Strategie.

1. Het beleidskader "Bedrijventerreinen in Verandering"
(BIVA) met bijgaand raadsvoorstel voor vaststelling
aangeboden aan de raad.

2. De gevolgen voor toezicht en handhaving voortvloeiende
uit het beleidskader opnemen in het uitvoeringsplan voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-
uitvoeringsplan) 2020.

3. Artikel 1.2 uit het beleidskader als bouwsteen gebruiken
voor de op to stellen Omgevingsvisie.

4. Het beleidskader in z'n totaliteit als input zien voor fase 3
van de implementatie Omgevingswet met het besef dat
dit traject resultaten kan opleveren die op termijn weer
om aanpassingen van het kader vragen.

De openbare besluitenlijst d.d. 7 mei 2019 vastgesteld.
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Ruimte
B 4. Motie meer groene schoolpleinen

Ruimte
B 6. Groeimodel bestemmingsplannen stedelijk

gebied.

Ruimte
B 7. Bestemmingsplan 'Buitengebied — 2012'

6e wijziging, Slagenweg 2 en 2a Wehl.

Ruimte
B 8. Inrichting IJsselstraat (plan Heelweg)

Bedrijfsvoering
B 9. VNG beleidsplan arbeidszaken 2019-2022

1. Kennisgenomen van het programma 'Bijeenkomst Groene
Schoolpleinen' van 17 mei a.s. in Doetinchem.

2. Kennisgenomen van de regelingen binnen onze
gemeente voor het vergroenen van schoolpleinen.

3. De raad middels bijgaande raadsmededeling to
informeren.

1. Ingestemd met het groeimodel bestemmingsplannen
stedelijk gebied.

2. De gemeenteraad to informeren met bijgevoegde
raadsmededeling.

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied - 2012 6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl).

2. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - 2012 6e
wijziging (Slagenweg Z en 2a Wehl) in procedure to
brengen.

3. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het bestemmingsplan
ongewijzigd vast to stellen.

De Ilsselstraat in to richten zoals uitgewerkt in het
inrichtingsplan openbare ruimte (IPOR).

1. Ingestemd bij de ledenraadpleging van de VNG over het
beleidsplan van het College voor Arbeidszaken.

2. De heer W. Lubbers gemachtigd voor het invullen van de
stemming middels het online stemformulier.

Advies aan de burgemeester
Ruimte
B10. Ondertekenen samenwerkings-

overeenkomst De Bongerd.
Wethouder I.M. Lambregts gemachtigd tot ondertekening
van de "Samenwerkingsovereenkomst de Bongerd" inzake de
herontwikkeling van de Bongerd.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secreta ris

7

urgemeester
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