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A-lijst

Regie en Samenleving
A 1. Implementatie Omgevingswet fase 3. 1. De raad voor to stellen om het Koersdocument

implementatie Omgevingswet vast to stellen als
onderlegger voor het Ontwerpend Onderzoek in fase 3.

2. De raad voor to stellen om de hoofdstukken 1 (Ambitie) en
3 (Inhoud) uit het Koersdocument implementatie
Omgevingswet vast to stellen als kader voor al het nog
nieuw op to stellen beleid dat betrekking heeft op de
fysieke leefomgeving.

3. De bestuursopdracht 'Implementatie Omgevingswet fase 3
— Ontwerpend Onderzoek' vastgesteld.

4. De gebiedsvisies als benoemd in de coalitieagenda en
opgenomen als opgave in de begroting 2019 to integreren
binnen het Ontwerpend Onderzoek.

5. De to verwachte kosten die beschikbaar budget
overschrijden, to dekken met een deel van de bekostiging
0-fase van bredere gemeentelijke opgaven
(maatschappelijke opgaven) zoals opgenomen in de
begroting van 2019.

6. In het voorjaar van 2020 een tussenrapportage op to stellen
die in gaat op de stand van zaken en aanbevelingen doet
voor het vervolg. Deze aanbieden aan de raad in een
informatieve raadsvergadering.

Regie en Samenleving
A 3. Aanpassing gebouw kinderboerderij De raad voor to stellen:

Kokiezier. 1. Het gebouw van kinderboerderij Kokiezier aan to passen
en hiervoor een krediet van €95.000,- beschikbaar to
stellen.

2. De structurele lasten ad € 12.250 to dekken uit de reserve
vastgoedfonds.

3. Op basis van de Mededingingswet artikel 25, h, vijfde en
zesde lid, de activiteiten van kinderboerderij Kokiezier
van algemeen belang to verklaren en om die reden geen
huur in rekening to brengen.

4. Hiertoe de ...ste wijziging door to voeren in de begroting
2019.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 12 februari 2019 vastgesteld.

Regie en Samenleving
B 3, Kadernota 2020 gemeenschappelijke 1. Kennisgenomen van de kadernota 2020 van

regeling Laborijn. gemeenschappelijke regeling Laborijn.
2. De gemeenteraad per raadsmededeling to informeren

over de kadernota 2020 van Laborijn.

Pagina 1 van 3



~l Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :nee9 Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,
J van 19 februari 2019 J. Huizinga, F. Langeveld,

H. Bulten, R. Steintjes,
T. Kemper, A. Driessen

Afwezig : M. Sluiter

onderwerp besluit b&w

Regie en Samenleving
B 4. Klantreizen lokale inkomensvoorzieningen

Services
B 5. Rapportage interne toetsing AVG 2018

Services
B 6. Europese aanbesteding Microsoft contract

2019.

Ruimte
B 7. Aanvraag om suppletie kosten opsporing

niet gesprongen explosieven.

Ruimte
B 8. AVOI, Nadeelcompensatieregeling kabels en

leidingen en Handboek ondergrondse
infrastructuren 2019.

De raadsmededeling over de resultaten en aanbevelingen van
de Klantreizen lokale inkomensvoorzieningen, in het kader
van de evaluatie Regelarme bijstand, na verduidelijking van
een alinea, vastgesteld.
Redactie van verduidelijking of to doen door portefeuille-
houder.

1. Kennisgenomen van de rapportage interne toetsing AVG
2018, opgesteld door de Functionaris Gegevens-
bescherming (FG), en de daarin opgenomen prioriteiten.

2. De ambtelijke organisatie opdracht gegeven om de in
rood aangegeven aanbevelingen in 2019 uit to voeren en
met een plan to komen hoe de aanbevelingen in 2020 en
daarna worden uitgevoerd.

3. De raad to informeren met een raadsmededeling.

1. Toestemming verleend om een Europese aanbesteding to
starten voor de vervanging van het huidige contract voor
Microsoft licenties ten behoeve van de ICT samenwerking.

2. Het afdelingshoofd Services het mandaat gegeven voor
het verstrekken van de opdracht.

De raad voor to stellen suppletie aan to vragen bij het rijk
voor de gemaakte kosten voor opsporing van niet
gesprongen explosieven.

De raad voor to stel len~
a. de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

UNOG — gemeente Doetinchem 2019 (AV012019)
inclusief toelichting vast to stellen.

b. de AVOI 2019 bekend to maken door plaatsing in het
digitate Gemeenteblad.

Onder voorbehoud van vaststelling van de AVOI 2019
door de gemeenteraad:
a. de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

UNOG — gemeente Doetinchem 2019, inclusief
bijlagen en toelichting vast to stellen als nadere regel
in de zin van de AVOI 2019.

b. het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere
regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG — gemeente
Doetinchem 2019 vast to stellen als nadere regel in de
zin van de AVOI 2019;

c. de beslispunten 2.a. en 2.b. bekend to maken in het
digitate Gemeenteblad en in werking to laten treden
met ingang van de dag na bekendmaking;

d. Liander middels de brief over beslispunt 2.a. to
informeren.
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Services
B 9. Naamgeving openbare ruimte op A18 De naam Radonstraat toegekend aan het nieuwe wegtrace

Bedrijvenpark. op het A18 Bedrijvenpark in Wehl.

Burgemeester en weth
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