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Openbare besluitenlijst b&w 
van 15 oktober 2019 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
Bedrijfsvoering  
A 1. Septembercirculaire gemeentefonds 2019. 1. Kennisgenomen van de uitkomsten van de september-

circulaire gemeentefonds 2019.  

2. Het resultaat hiervan voor 2019 van € 181.000 nadelig te 
verwerken in de jaarrekening 2019.  

3. De resultaten voor de jaarschijven 2020-2023 conform de 
gebruikelijke systematiek voor 2020 via de Bestuurlijke 
monitor 2020 te verwerken in begroting 2020 en in de 
kadernota van 2021 de ontwikkelingen vanaf de jaarschijf 
2021 te verwerken. Dit is 2020 € 1.131.000 voordelig  
2021 € 2.084.000 voordelig, 2022 € 2.381.000 voordelig, 
2023 € 2.150.000 voordelig.  

4. De begroting 2019 te wijzigen op de taakmutaties uit de 
circulaire.  

5. De raad via een raadsmededeling te informeren over de 
uitkomsten.  

  
  
B-lijst  
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 8 oktober 2019 vastgesteld. 
  
Ruimte  
B 3. Bestemmingsplan Europaweg - 2019. De raad voor te stellen:  

1. De Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Europaweg – 
2019’ vast te stellen.  

2. Het bestemmingsplan ‘Europaweg - 2019’ ongewijzigd vast 
te stellen.  

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  
Ruimte  
B 4. Definitief Ontwerp Verdubbeling 
 Europaweg. 

1. Het definitief ontwerp Europaweg voorlopig vastgesteld en 
een inloopavond hierover te organiseren voor 
belanghebbenden. Deze inloopavond te houden nadat 
gemeenteraad het bestemmingsplan Europaweg heeft 
vastgesteld.  

2. Kennisgenomen van de concept overeenkomst voor de 
samenwerking met de Provincie Gelderland en 
Rijkswaterstaat.  

3. Na de inloopavond een besluit te nemen over het Definitief 
Ontwerp en de Samenwerkingsovereenkomst en een 
Nationaal niet openbare aanbestedingsprocedure te starten 
voor de realisatie van de Europaweg.  
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Ruimte  
B 5. Uitbreiding supermarkt Slotlaan 137. 1. In principe medewerking te verlenen aan Coop Vastgoed 

B.V. (gemachtigd door Stichting Supermarkt Fonds 
Nederland B.V.) voor het uitbreiden van de supermarkt aan 
de Slotlaan 137 met 82 m2 verkoopvloeroppervlak, met 
toepassing van een nader vast te stellen WABO-procedure. 

2. In te stemmen met verkoop (onder opschortende 
voorwaarde van verkregen omgevingsvergunning) van de 
ondergrond van deze uitbreiding aan Stichting Supermarkt 
Fonds Nederland BV voor een bedrag van € 666, - per m2 
k.k. voor bouwrijpe grond en het afdelingshoofd 
bedrijfsvoering te machtigen tot de verdere afwikkeling 
van de koopovereenkomst en het passeren bij de notaris. 

3. De opbrengst – verminderd met de te maken kosten voor 
het bouwrijp maken – ten gunste te brengen van de post 
grond- aan en verkopen met nummer ecl 31010. 

4. Een overeenkomst te sluiten waarin o.a. de koop-
overeenkomst, de grondoverdracht, een voorschot op de te 
maken kosten, planschadeverhaal en overig kostenverhaal 
worden vastgelegd. 

5. Dit principebesluit in te trekken als de aanvrager niet 
binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken 
aanlevert. 

  
Ruimte  
B 7. Beheer, schadebestrijding en jacht. 1. Kennisgenomen van de evaluatie van het Doetinchems 

beleid voor beheer, schadebestrijding en jacht 2010-2016, 
opgenomen in het rapport ‘Beheer, schadebestrijding en 
jacht’. 

2. Het beleid voor beheer, schadebestrijding en jacht in 
Doetinchem te vervolgen, hetgeen inhoudt:  
a. Wij verpachten gemeentelijke gronden aan de drie 

wildbeheereenheden (WBE) die in Doetinchem actief 
zijn, met als doel het faunabeheer door hen op een 
goede wijze uit te oefenen en schade aan landbouw-
gewassen te beperken. WBE Bevermeer treedt daarbij 
als coördinerend WBE op. 

b. Op de belangrijkste gemeentelijke natuurterreinen en 
recreatieterreinen staan natuurbeleving en rust 
centraal. Hier grijpen wij uitsluitend in op het moment 
dat grote schade dreigt of wanneer er een medische 
noodzaak tot ingrijpen is. Dit betekent feitelijk:  
- Beheer en schadebestrijding staan wij toe op alle 

gemeentelijke eigendommen, uitgezonderd: de 
Koekendaal, de Zumpe, de Uitloop, de Greephorst, 
’t Knapperslag, de Tuut, De Watertap Buur maakt 
Natuur. 
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Vervolg van B7  Jacht staan wij toe op alle gemeentelijke 

eigendommen uitgezonderd de Koekendaal/ 
Wrange, de Zumpe, het voormalig AZC-terrein, de 
Uitloop, de Mussenhorst, de Greephorst, 
Nieuwestraat, Hondenlosloopgebied Watertapweg, 
’t Knapperslag, Bos Kerkstraat, De Watertap Buur 
maakt Natuur. 

c. Wij brengen onze gemeentelijke gronden waarop de 
jacht niet is verpacht, in de wildbeheereenheden in, om 
populatiebeheer op naburige percelen mogelijk te 
maken. 

d. De wildbeheereenheden gaan door met het uitvoeren 
van beheer en schadebestrijding. 

e. De werkzaamheden van de gemeentelijke fauna-
beheerder bij BUHA BV. worden voortgezet.  

3. De hoofdlijnen van het Doetinchems beleid voor beheer, 
schadebestrijding en jacht mee te nemen in de 
Omgevingsvisie binnen het beleidscluster ‘gezonde 
samenleving’.  

4. De onder 2b. genoemde gebieden mee te nemen in het 
Omgevingsplan, als uitwerking van de Omgevingsvisie.  

5. De raadsmededeling aan de raad te sturen. 
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 8. Verstrekken subsidies i.h.k.v. 
 GH75JV/Achterhoek-Liemers. 

1. Subsidies op basis van de Subsidieregeling Gelderland 
Herdenkt – 75 jaar vrijheid regio Achterhoek/Liemers te 
verstrekken aan de gemeenten Oost Gelre, Bronckhorst, 
Montferland en Westervoort voor de Liemerse Gemeenten 
ten bedrage van respectievelijk € 26.092, € 32.036. € 31.268. 
en € 250.000.  

2. Mandaat verleend aan het Afdelingshoofd Bestuur- en 
directieondersteuning (BDO) voor het verstrekken van 
subsidies, en het ondertekenen van de hiermee verband 
houdende beschikkingen, op basis van de Subsidieregeling 
Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid regio Achterhoek.  

  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 10. Aanwijzen locosecretaris 2019-2020. 1. De huidige vier afdelingshoofden benoemd als 

plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris / algemeen 
directeur. 

2. Voor de periode 2019-2020 de volgorde van het locoschap 
als volgt vastgesteld:  
a. 1e loco-secretaris W. Lubbers.  
b. 2e loco-secretaris H. Legebeke.  
c. 3e loco-secretaris R. Ruiterkamp.  
d. 4e loco-secretaris F. van den Ham.  

  
Bedrijfsvoering  
B 11. Regeling rechtspositie burgemeester en 
 wethouders 2019. 

1. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
2019 vastgesteld. 

2. De Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 
2010 in te trekken.  
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Bedrijfsvoering  
B 12. Cao Gemeenten 2019-2020. De circulaires van het LOGA van 16 september 2019 

TAZ/U201900565 en TAZ/U201900725 door te voeren in de 
Doetinchemse Arbeidsvoorwaardenregeling (DAR). 

  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 13. Buitenlandse werbezoeken college 2019. 1. Kennisgenomen van programma van het werkbezoek van 

de Lokale ActieGroep (LAG)-LEADER Achterhoek aan het 
Zweedse LEADER gebied Söderslatt, waaraan wethouder 
Lambregts vanuit haar nevenfunctie als LAG-lid van  
30 september – 3 oktober 2019 heeft deelgenomen. 
Daarbij geconstateerd dat dit werkbezoek voldoet aan de 
richtlijnen voor buitenlandse werkbezoeken. 

2. Kennis genomen van het doel, het programma en de 
deelnemerslijst van het werkbezoek van wethouder  
F. Langeveld aan Kinzigtal in Hausach, Duitsland van 23-
25 oktober 2019. Daarbij te constateren dat ook dit 
bezoek voldoet aan de richtlijnen. Het meereizen van 
regisseur M. Salemink voor ambtelijke ondersteuning 
goedgekeurd. 

3. De kosten van circa € 800 p.p. voor wethouder  
F. Langeveld te dekken uit het budget externe 
representatie (FCL 40100101 / 38609) en voor M. Salemink 
uit het opleidingsbudget van de directie en regisseurs. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


