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A-lijst  
  
Regie en Samenleving  
A 1. Woningbouwstrategie 2019. 1. De raad voor te stellen:  

1. Ruimte te bieden aan initiatiefnemers om nieuwe 
woningen te realiseren. 

2. Daarbij niet langer te sturen op harde aantallen, maar 
op toevoeging van kwaliteit. 

3. Voor alle partijen zoveel mogelijk een gelijk speelveld 
te creëren.  

4. Daartoe de “Woningbouwstrategie 2019” vast te 
stellen, waarin voor de kernen Doetinchem, Gaanderen 
en Wehl/Nieuw-Wehl per woningbouwsegment is 
vastgelegd wat de gewenste ontwikkelingsrichting is.  

5. Naar het toevoegen van woningen in het buitengebied 
nader onderzoek te doen. 

6. De “Herziene woningbouwstrategie 2015”, en het 
“Uitvoeringsbesluit herziene woningbouwstrategie 
2016” in te trekken. 

7. Bestaande ongebruikte planologische 
(woning)bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen 
in stand te laten. 

8. Te onderzoeken op welke wijze nieuwe goedkope 
koopwoningen beschikbaar kunnen blijven voor de 
doelgroep. 

9. De monitor wonen en zorg 2017 op korte termijn te 
actualiseren. 

10. De “Woningbouwstrategie 2019” uiterlijk direct na 
afronding van het volgende Achterhoeks Woonwensen- 
en Leefbaarheidsonderzoek (rapportage voorzien eind 
2021) te actualiseren. 

11. het college opdracht te geven deze beleidskaders bij 
het opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen, zoals de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan, te verwerken. 

2. Daartoe het bijgaande raadsvoorstel naar de raad te sturen. 

  
Maatschappij  
A 3. Aansluiting bij Informatieknooppunt 
 Zorgfraude (IKZ). 

1. Met ingang van 1 november 2019 aan te sluiten bij het 
Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).  

2. De verwerkersovereenkomst tussen de gemeente 
Doetinchem en het VNG Kenniscentrum Handhaving en 
Naleving (KCHN) aan te gaan en de tekst vastgesteld. 

3. De nota en het besluit openbaar te maken.  
  
  
B-lijst  
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019 vastgesteld. 
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Maatschappij  
B 3. Buitenmuur MFA Het Kleurrijk. 1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van  

€ 104.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het 
herstellen van de structurele problemen (constructiefout) 
aan de betegelde buitenmuur van MFA Het Kleurrijk.  

2. De gemeenteraad voor te stellen het krediet á € 104.000,- 
(incl. BTW) ten laste te laten brengen van de reserve 
onderwijshuisvesting (fcl 40109402).  

Ruimte  
B 5. Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan 
 Buitengebied - 2012 6e wijziging 
 (Slagenweg 2 en 2a Wehl). 

1. De Nota van zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl) vastgesteld. 

2. Het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 6e wijziging 
(Slagenweg 2 en 2a Wehl) vastgesteld.  

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


