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A-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 1. Benoeming concerncontroller. 1. Het voorgenomen besluit van 18 September 2018

bevestigd om de functie van concerncontroller into
stellen en daarover advies to vragen aan de OR.

2. Na het definitieve besluit op basis van het OR advies, de
vacature voor de functie van concerncontroller gelijktijdig
intern en extern open to stellen.

3. De concerncontroller rechtstreeks to positioneren onder
de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

4. De concerncontroller adviserend lid van het
managementteam to laten zijn.

5. De concerncontroller de bevoegdheid to geven om
rechtstreeks aan het bestuur to adviseren en to
rapporteren.

6. De concerncontroller leidinggevende to maken van het
(nog to vormen) team concerncontrol, dat deze
functionaris ondersteunt bij taken op het brede gebied
van control.

7. De concerncontroller opdracht to geven om het team
concerncontrol definitieve vorm en inrichting to geven,
met inachtneming van het advies over organiseren van de
control functie in Doetinchem.

8. De algemeen directeur opdracht to geven om de Regeling
ambtelijke organisatie gemeente Doetinchem 2009 aan to
passen conform de hierboven genoemde besluiten over
de concerncontroller.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 19 februari 2019 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Subsidie 2019 Sportcentrum Rozengaarde by

Maatschappij
B 4. Krediet renovatie en aanleg

kunstgrasvelden sportpark de Bezelhorst

De budgetovereenkomst Rozengaarde 2015 — 2018 to
verlengen tot en met 31 december 2019.
De extra voorwaarde to stellen dat vooraf toestemming
moet worden gevraagd aan burgemeester en wethouders
voor aanwending van de algemene reserve.
Rozengaarde by voor het jaar 2019 een subsidie to
verlenen van € 1.119.000.

De raad voor to stellen:
Een krediet van € 1.047.780 beschikbaar to stellen voor de
renovatie van het bestaande kunstgrasveld en de aanleg van
een nieuw kunstgrasveld op het Sportpark de Bezelhorst.

Pagina 1 van 2



Tl~ Openbare besluitenlijst b&w
91J van 26 februari 2019

College voltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

M. Sluiter, J. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, T. Kemper,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

Maatschappij
B 5. Aanvraag borgstelling lening IJsverening

Doetinchem.

Ruimte
B 6. Aanbestedingsstrategie en mandaat

reconstructie Rozengaardseweg.

Ruimte
B 7. Bouw 6 woningen Molenkamerstraat

Gaanderen.

1. De gemeente Doetinchem stelt zich ten behoeve van de
Nederlandse Waterschapsbank onherroepelijk en
onvoorwaardelijk Borg voor de juiste nakoming van de
verplichting tot betaling van al hetgeen de Nederlandse
Waterschapsbank uan de IJsvereniging Doetinchem '96,
dan wel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit
hoofde van de lineaire geldlening van € 50.400, met een
looptijd van 12 jaar en een rente van 1,18% to vorderen
heeft of zal vorderen.

2. Zodra de definitieve overeenkomst tussen de
IJsvereniging Doetinchem '96 en Nederlandse
Waterschapsbank is gesloten, de brief to zenden aan de
Nederlandse Waterschapsbank.

3. De raad in kennis to stellen van dit besluit door middel
van de raadsmededeling.

1. De reconstructie van de Rozengaardseweg meervoudig
onderhands aan to besteden.

2. De aanbestedingscriteria, zoals opgenomen in de
inschrijfleidraad, vastgesteld.

3. Het mandaat van het voornemen tot gunnen bij het
afdelingshoofd Ruimte gelegd.

1. Mee to werken aan de omgevingsvergunning met
afwijking van het bestemmingsplan voor het bouwen van
6 woningen aan de Molenkamerstraat ongenummerd
(sectie I, perceelnr. 6440) in Gaanderen.

2. De woningbouwvoorraad met 1 woning to verminderen.

Burgemeester en wethouders--~a`n Doeti them,

secre s = burg" eester
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