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onderwerp besluit b&w

A-lijst

Regie en Samenleving
A 2. Proef verruiming zondagopenstelling

PDV-locaties.

Maatschappij
A 3. Preventieagenda verslaving 2019-2022.

1. Onder voorbehoud van akkoord van de gemeenteraad de
zondagopenstelling van de winkels op de PDV-locaties
Verheulsweide en Wijnbergen bij proef voor een jaar to
verruimen Haar 52 keer per jaar (openingstijden tussen 12
en 18 uur).
Redactie verduidelijking/aanscherping voorwaarden of to
doen door portefeuillehouder.

2. Het eerste beslispunt opnemen in de verordening
winkeltijden gemeente Doetinchem 2019 en de
geactualiseerde versie aan de raad ter besluitvorming
voorleggen.

Wethouder Bulten is tegen verruiming van zondag-
openstel ling en heeft een minderheidsstandpunt ingenomen.

1. De raad voor to stellen kennis to nemen van de
'Preventieagenda verslaving 2019-2022 gemeente
Doetinchem' en het volgende vast to stellen:

1.1. Hoofddoelstelling: de maatregelen en interventies in de
preventieagenda 'verslaving' beogen het voorkomen dan
wel verminderen van verschillende vormen van
verslaving en de bijbehorende risico's voor inwoner en
samenleving.

1.2. Het preventiemodel van Reynolds als model voor de
maatregelen en interventies.

1.3. De prioriteiten voor 2019-2022, met de opdracht deze uit
to werken, uit to voeren en to monitoren:
a. Evidence based voorlichting aan jeugd, jongeren en

hun omgeving.
b. Aanpak problematisch alcoholgebruik

— Gerichte aanpak van het regelmatig
bingedrinken onder 14-18 jarigen.

— Terugdringen van overmatig drinken door de
groep studenten.

— Terugdringen van overmatig drinken door de
groep jonge ouderen in de Achterhoek.

c. "Doetinchem rookvrij".
d. Een gezonde fysieke omgeving:

— De gezonde sportkantine
— Rookvrij, alcohol uit beeld van de jeugd, geen

alcohol voor de jongere.
Z. Kennisgenomen van het advies van de Sociale Raad en de

reactie op haar advies vastgesteld.

Pagina 1 van 3



f ~l Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,~ ~ van 23 april 2019 n/~. sluiter, J. Huizinga,

F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, W. Lubbers,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 16 april 2019 vastgesteld.

Maatschappij
B 4. Concept programmabegroting 2020 GGD

Noord- en Oost-Gelderland.

Maatschappij
B 5. Conceptprogrammabegroting 2020

(onderdeel van meerjarenbegroting 2019-
2022) Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers

Maatschappij
B 6. Regionaal Beweeg- en Sportakkoord

Achterhoek in Beweging 2020-2030.

Maatschappij
B 7. Aanpak huisvestingsopgave beschermd

wonen.

De gemeenteraad voor to stellen een zienswijze in to dienen
over de concept programmabegroting 2020 GGD Noord- en
Oost-Gelderland. Daarmee het belang het benadrukken van
de door het AB toegezegde vervolgstappen mbt de
indexeringssystematiek en onderzoek mogelijke besparingen.
Redactie raadsvoorstel en zienswijzenbrief of to doen door
portefeuillehouder.

1. Kennis to nemen van de conceptprogrammabegroting
2020 (onderdeel van meerjarenbegroting 2019-2022) van
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

2. De gemeenteraad voor to stellen in de zienswijze op de
conceptprogrammabegroting 2020 (onderdeel van
meerjarenbegroting 2019-2022) van het ECAL Been
wensen en bedenkingen to formuleren.

3. Het Dagelijks Bestuur van het ECAL na de raads-
vergadering to informeren door het toesturen van het
raadsbesluit.

Het Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in
Beweging 2020-2030 ter instemming voor to leggen aan de
gemeenteraad.

Kennisgenomen van de adviezen van Bureau HHM voor
de aanpak huisvestingsopgave beschermd wonen
Ingestemd met het opnemen van de werkwijze uitstroom
in de prestatieafspraken met woningcorporatie Site.
Ingestemd met het in proces uit to werken van de
tijdelijke uitwisseling (het carrouselmodel) met de lokale
en regionale contractmanagers.
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Ruimte
B 8. Beleidsregel 'Plussenbeleid Doetinchem

2019'.

Bedrijfsvoering
B 10. Uitgifte openbaar gebied bouwkavels

Langerak.

Burgemeester en wethouders va~t~achem,
.~

burg meester
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De raad voor to stellen:
1. De Nota van inspraak vast to stellen.
2. De beleidsregel 'Plussenbeleid Doetinchem 2019'

gewijzigd vast to stellen. De wijzigingen zijn deels het
gevolg van de inspraak en zijn deels ambtshalve
wijzigingen. De beleidsregel is de gemeentelijke
uitwerking van het provinciale plussenbeleid om niet-
grondgebonden veehouderijbedrijven
uitbreidingsruimte to geven.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. De veehouder moet in dialoog met de omgeving de

plusmaatregelen bepalen.
b. De plusmaatregel moet een investering zijn van

minimaal € 20 per vierkante meter bruto
stalvloeroppervlakte.

c. De plusmaatregel moet een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving opleveren.

d. In afwijking van punt b geldt - onder voorwaarden -
dat als de plusmaatregel(en) aantoonbaar een grote
ruimtelijke kwaliteitswinst oplevert, een bedrag van
minimaal € 15 per vierkante meter bruto
stalvloeroppervlakte volstaat.

3. De beleidsregel bij het volgende bestemmingsplan voor
het buitengebied verwerken.

Na vaststelling van de beleidsregel door de raad, de
beleidsregel bekend to maken in het Doetinchems Vizier
en to plaatsen in het Gemeenteblad.

Ingestemd met het verzoek van Poort van Veghel by om het
beoogde openbaar gebied bij vier bouwkavels aan de
Keppelseweg in Langerak, ten zuidoosten van het perceel
Keppelseweg 376, als particulier mandelig perceel uit to
geven aan de toekomstige eigenaren.
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