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A-lijst

Regie en Samenleving
A 1. Waar staat je gemeente? — Resultaat

burgerpeiling 2019.
1. Kennisgenomen van de resultaten van de burger-

peiling 'Waar staat je gemeente?'
2. De uitkomsten van de burgerpeiling to delen met de

uitvoeringsorganisaties Buurtplein en Buha.
3. Dienstverlening, communicatie en participatie to blijven

ontwikkelen in lijn met de resultaten van deze peiling.

Ruimte
A 2. Ontwerpbestemmingsplan 'Kilderseweg 41

en41a-2019'.
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kilderseweg 41 en 41a -

2019' in procedure to brengen na afronding van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro.

2. Mogelijke redactionele aanpassingen Haar aanleiding van
het vooroverleg of to doen door de portefeuillehouder.

3. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en/of er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het plan voor to leggen aan de
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met
het concept raadsvoorstel.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 9 juli 2019 vastgesteld.

Ruimte
B 3. Ontwerp verklaring van geen

bedenkingen Hotel Van der Valk.

Ruimte
B 4. Vestiging hotel-restaurant nabij

Watertoren Oude Terborgseweg 208.

1. De raad voor to stellen een ontwerp verklaring van geen
bedenkingen (ontwerp vvgb) voor de aanvraag
omgevingsvergunning Hotel Van der Valk op de locatie
Europaweg (hoek Kilderseweg) of to geven.

2. Na afgifte van de ontwerp vvgb de ontwerp
omgevingsvergunning opnieuw ter inzage to leggen
(samen met de ontwerp vvgb).

1. Onder intrekking van het besluit d.d. 20 oktober 2015 in
principe mee to werken aan het plan voor restauratie en
hergebruik van de Watertoren en de bouw van een hotel
met 40 kamers op het perceel Oude Terborgseweg 208 to
Doetinchem.

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing en
onderzoeksresultaten to beoordelen in hoeverre het proces
kan worden voortgezet.

3. Een gedeelte van het perceel Doetinchem, sectie L perceel
Hummer 4306 onder Hader vast to stellen voorwaarden to
verkopen ten behoeve van de aanleg van de toegangsweg
en parkeerplaatsen voor het hotel.

4. Een overeenkomst to sluiten waarin o.a. de grond-
overdracht, planschadeverhaal en overig kostenverhaal
worden vastgelegd.

5. Initiatiefnemer schriftelijkto informeren middels de brief.
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Ruimte
B 6. Ontwerpbestemmingsplan 'Oosseld en

Wijnbergen - 2013 1e wijziging
(Doetinchemseweg 3-5 Doetinchem)'.

Ruimte
B 7. Ontwerpbestemmingsplan 'Tankstations

Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-
41 — 2019'.

Ruimte
B 8. Herinrichting locatie Holterhoek.

Ruimte
B 9. Beslissing op bezwaar - verleende

omgevingsvergunning Zephirlaan 7.

1. Akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan
'Oosseld en Wijnbergen 2013 1e wijziging (Doetinchemse-
weg 3-5 Doetinchem)' en deze in procedure to brengen.

2. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en/of er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het plan vast to stellen in
overeenstemming met het concept vaststellingsbesluit.

1. Voor de vestiging van een LPG-tankstation aan de
Oostelijke Randweg in Doetinchem geen milieueffect-
rapport op to stellen en geen m.e.r.-procedure to
doorlopen.

2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke
Randweg en Wijnbergseweg 39-41 — 2019' in procedure to
brengen.

3. 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.

1. Ingestemd met het verzoek van KlaassenGroep by tot een
gewijzigde situering van de zorgwoningen en maximaal
11 woningen op de locatie Holterhoek 10 - Holterweg 138
in Doetinchem.

2. In afwijking van het principebesluit van 6 oktober 2015
ingestemd met de realisatie van 48 zorgeenheden in plaats
van 46 zorgeenheden op de locatie Holterhoek_

3. In de to sluiten koopovereenkomst ook het kostenverhaal
ivm de aanleg van het toekomstig openbaar gebied mee to
nemen.

4. Ingestemd met een areaaluitbreiding openbaar gebied van
circa 1100 mz aan de Holterhoek.

1. Het advies van de commissie bezwaarschriften
d.d. 28 juni 2019 overgenomen.

2. De aanvullende motivering van het primaire besluit
vastgesteld en deel uit to laten maken van dit besluit.

3. De situatietekening van de hekken en schuttingen
d.d. 26 november 2018 (gewijzigd op 7 januari 2019) ook
deel uit laten maken van dit besluit.

4. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het bestreden
besluit in stand gelaten.

5. Het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen.
6. Leef! Omgevingsrecht hierover to informeren conform de

brief.
7. De vergunninghouder hier ook over to informeren conform

brief.
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Maatschappij
B 11. Vaststelling subsidie Muziekschool Oost-

Gelderland 2018.

Maatschappij
B 12. Vaststelling subsidie 2018 Kinderopvang

Humanitas.

Maatschappij
B 13. Vaststelling subsidie 2018 Kinderopvang

Dans bv.

Gemeentewinkel
B 15. Openingstijden gemeentewinkel

1. Kennisgenomen van de Jaarrekening en het Jaarverslag
2018 van de Muziekschool Oost-Gelderland.

2. Er mee ingestemd dat het negatieve exploitatieresultaat
€ 120.550,- ten taste wordt gebracht van de algemene
reserve van de muziekschool.

3. De subsidie voor de Muziekschool Oost-Gelderland over
2018 vastgesteld op € 797.508,-.

4. Het bestuur van de Muziekschool Oost-Gelderland to
informeren met de beschikking.

De subsidiebedragen voor de uitvoering van peuteropvang
voor Stichting Kinderopvang Humanitas als volgt
vastgesteld:
- aanvullende subsidie op reguliere

kinderplaatsen € 93.529,32
- subsidie voor doelgroep plaatsen € 71.308,20
- subsidie voor extra taken doelgroep

peuters € 8.OZ6,58
- subsidie voor gecombineerde groepen € 16.800,00
De niet ingezette subsidie 2018 groot € 200,10 terug to
vorderen.
Stichting Kinderopvang Humanitas via de beschikking tot
subsidievaststel ling op de hoogte to stellen.

1. De subsidiebedragen voor de uitvoering van peuteropvang
voor Kinderopvang Dans by als volgt vastgesteld:
- aanvullende subsidie op reguliere

kindplaatsen € 22.284,81
- subsidie voor doelgroepplaatsen € 7.468,30
- subsidie voor extra taken doelgroep

peuters € 3.670,00
- subsidie voor gecombineerde groepen € 2.800,00

2. De niet ingezette subsidie 2018 groot € 3.938,09 terug to
vorderen.

3. Kinderopvang Dans by via de beschikking tot subsidie-
vaststelling op de hoogte to stellen.

Akkoord gegaan met de uitwerking van de aanbevelingen uit
de wasstraat:
1. De balies 100% op afspraak to laten werken.
2. Het telefonisch informatiecentrum op vrijdagmiddag to

sluiten.
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Bedrijfsvoering
B 16. Regionale aanbesteding WGA-ERD

herverzekering.
1. Akkoord gegaan met de regionale aanbesteding WGA ERG

herverzekering voor de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre
en Bronckhorst.

2. De regionale aanbesteding to laten begeleiden door
Wiadvies.

3. Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering het mandaat gegeven
voor het verstrekken van de opdracht.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

burgemeester
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