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onderwerp

A-lijst

~2uimte
A 2. Historische kazemat Terborgseweg

IMaatschappij
,4 3. Subsidies in het sociaal domein.

B-lijst

E3estuurs- en Directieondersteuning
E3 1. Openbare besluitenlijst.

IRegie en Samenleving
B 3. Bestuursopdracht dienstverlening en

interactie.

besluit b&w

1. Kennisgenomen van het rapport Kazemat Terborgseweg,
waarin 11 scenario's zijn geschetst voor het zichtbaar
maken van de kazemat Terborgseweg.

2. Een informatiepaneel in combinatie met een
wegmarkering to realiseren (scenario 1 Fysiek XS en
scenario 2 Fysiek S).

3. Het 3D model van de kazemat toegankelijk to maken
voor een breed publiek (scenario 9: virtueel S).

4. Een integrate haalbaarheidsstudieto laten voeren Haar de
mogelijkheid om de kazemat op termijn fysiek zichtbaar
to maken. Studie richt zich op scenario 5, Fysiek M:
ondergrondse bak met glazen plaat. Aspecten die o.a.
aan de orde moeten komen zijn verkeer, bereikbaarheid,
aantrekkelijkheid voor binnenstad, draagvlak en
financien.

5. De gemeenteraad to informeren met een raads-
mededeling.

1. De samenhang in de verstrekking van eenmalige subsidies
in het sociaal domein to versterken door meer informatie-
uitwisseling en afstemming.

2. Het overzicht van subsidies in het sociaal domein to
vereenvoudigen door het hanteren van vier categorieen.

3. De subsidies Noodzakelijk en Structureel Belangrijk waar
mogelijk en nuttig pro-actiever to gaan verstrekken.

4. De raad to informeren met de raadsmededeling

De openbare besluitenlijst d.d. 12 maart 2019 vastgesteld.

1. Een koersnotitie dienstverlening en interactie op to
stellen met daarin de gezamenlijke uitgangspunten voor
kernorganisatie en uitvoeringsorganisaties van de
gemeente Doetinchem.

2. Hiervoor de door VNG aangereikte bouwstenen en
thema's als basis to gebruiken.

3. De koersnotitie als basis to gebruiken voor een jaarlijks
uitvoeringsprogramma.

4. Voor deze opgave een tijdelijk team dienstverlening en
interactie in het leven to roepen dat deze bestuurs-
opdracht uitvoert.

Pagina 1 van 3



T11 Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,IJ1 van 19 maart 2019 M. Sluiter, J. Huizinga,

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

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 4. Ontslag / benoeming vervangend

Ombudsman.

Maatschappij
B 5. Huisvestingsprogramma onderwijs 2019

Regie en Samenleving
B 7. Verkoop complex woningen Stationsstraat

(Doetinchem).

Bedrijfsvoering
B 8. Grondexploitatie 2019 A18 Bedrijvenpark

De raad voor to stellen:
1. De huidige vervangend Ombudsman ontslag to verlenen.

Een vervangend Ombudsman aan to stellen.

1. Het huisvestingsprogramma onderwijs 2019, ad.
€ 359.495, vastgesteld zoals vermeld in bijlage A.

2. De gemeenteraad voor to stellen:
Een krediet van € 325.360 beschikbaar to stellen en de
kapitaallasten hiervan ad. € 17.026 to dekken uit de
reserve huisvesting onderwijs.

1. De verkoop to starten van het wooncomplex van
38 woningen aan de Stationsstraat.

2. Als minimale verkoopprijs € 5,3 miljoen to hanteren en de
hoogste bieder het complex to verkopen.

3. De afschrijvingstermijn voor het wooncomplex op 50 jaar
gezet.

1. De raad voor to stellen om de gewijzigde
grondexploitatie A18 Bedrijvenpark vast to stellen.

2. De raad voor to stellen om een voorziening to treffen ter
hoogte van het tekort op de grondexploitatie A18
Bedrijvenpark van € 3,8 min. De huidige voorzieningen
ter hoogte van het totaal van € 6,4 min. laten vrijvallen.

3. De raad voor to stellen een krediet van € 13,7 min.
beschikbaar to stellen, dekking uit grondexploitatie A18
B P.

4. De bijlagen bij het raadsvoorstel Grondexploitatie 2019
A18 Bedrijvenpark 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.

5. De raad voor to stellen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders om ten aanzien van de
bijlagen geheimhouding op to leggen to bekrachtigen op
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van
de Wet openbaarheid van bestuur (economische en
financiele belangen gemeente).
Geheimhouding betreft:
- Grondexploitatie 2019 A18 Bedrijvenpark
- Financiele bijlage over het gefaseerd in exploitatie
nemen van het noordelijk deel.
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Ru i mte
B 10. Vaststelling beleidskader duurzame energie-

opwekking.

Ruimte (besluit van college)
B 11a. Toezichthouders afdeling Ruimte en BUHA

BV.

Ruimte (besluit van burgemeester)
B 11b. Toezichthouders afdeling Ruimte en BUHA

BV.

De raad voor to stellen het beleidskader "Duurzame
energieopwekking in Doetinchem" met de uitgangs-
punten:

a. alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn
nodig.

b. initiatieven voor grootschalige duurzame
energieopwekking worden samen met de omgeving
en belanghebbenden vormgegeven.

c. initiatieven voor grootschalige duurzame
energieopwekking worden landschappelijk
ingepast.

vast to stellen zodat inwoners, initiatiefnemers en
belanghebbenden een concreet handelingsperspectief
hebben bij ontwikkeling van duurzame energie-
opwekkingsprojecten

1. Als toezichthouder van diverse wettelijke voorschriften
aangewezen (voorzover het college bevoegd):
a. Medewerkers toezicht handhaving en parkeren,

afvalcoaches, uitvoerders afval en technisch
medewerkers afval bij BUHA BV.

b. Medewerkers handhaving I, werkzaam bij de afdeling
Ruimte, Team Vergunningverlening Toezicht
Belastingen.

2. Aan genoemde medewerkers een legitimatiebewijs to
verstrekken.

3. De zakelijke inhoud van dit besluit to publiceren in het
Doetinchems Vizier en het gemeenteblad.

4. Als toezichthouder van diverse wettelijke voorschriften
aangewezen (voorzover burgemeester bevoegd):
a. Medewerkers toezicht handhaving en parkeren,

afvalcoaches, uitvoerders afval en technisch
medewerkers afval bij BUHA BV.

b. Medewerkers handhaving I, werkzaam bij de afdeling
Ruimte, Team Vergunningverlening Toezicht
Belastingen.

5. Aan genoemde medewerkers een legitimatiebewijs to
verstrekken.

6. De zakelijke inhoud van dit bes ~ ren in het
Doetinchems Vizier en hey emeenteblad.

IBurgemeester en wethouders van D

bur emeester

~ Pagina 3 van 3


