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

  M. Sluiter, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 1 van 2 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 1 september  2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1. Beantwoording artikel-38-vragen SP 

inzake Heijendaalseweg/ Kerkhofweg in 
Wehl 

1. De artikel-38-vragen van het Reglement van Orde van de 
raadsvergadering van de SP te beantwoorden met de 
brief met bijlage.  
Redactie actualisatie bijlage af te doen door 
portefeuillehouder. 

2. De bewoner niet uit te nodigen voor een gesprek met de 
wethouder. 

  
  
A 2. Beslissing op bezwaar Hertelerweg 1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het besluit 

van 17 december 2019 met nummer 1277620/1490809 in 
stand gelaten in afwijking van het advies van de 
Commissie bezwaarschriften; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen. 
  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 25 augustus 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Inrichting deelgebied 2a De Zumpe 1. Natuurgebied De Zumpe - deelgebied 2a als natuur in te 

richten. 
2. Om natuurrealisatie mogelijk te maken ingestemd met een 

tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan op grond van 
artikel 2.12 lid 1 Wabo. 

3. Na realisatie van de natuur dit planologisch vast te leggen 
bij de eerstvolgende actualisatie van het bestemmingsplan. 

4. Voorgaande procedure ook toe te passen bij toekomstige 
natuurontwikkeling binnen de bestaande bestuursopdracht 
120 hectare projectgebied De Zumpe. 

  
B 4. Functieverandering naar wonen Dr. Huber 

Noodtstraat 6 
1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen 

van het gebruik van winkelruimte naar wonen met 2 
appartementen in de plint van de Dr. Huber Noodtstraat 
6. 

2. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. een 
voorschot op de te maken kosten, planschadeverhaal en 
overig kostenverhaal worden vastgelegd. 

3. Dit principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na 
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken 
aanlevert. 

  
B 5. Intrekken naam ‘Rijksweg’ Wehl 1. De openbare ruimtenaam ‘Rijksweg’ in de woonplaats 

Wehl ingetrokken. 

  
B 7. Subsidie Pauropus 2019 en 2020 
  

1. De subsidie van €200.000,- voor Pauropus voor het jaar 
2019 vastgesteld. 

2. De subsidierelatie met Pauropus te beëindigen en daartoe 
het subsidiejaar 2020 als afbouwperiode vastgesteld. 

3. Het subsidiebedrag 2020 van maximaal € 200.000,-te 
bestemmen voor activiteiten in 2020 en voor kosten van de 
afbouw daarvan. 

4. Pauropus te informeren over deze besluiten. 
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B 8. Vaststelling subsidie Jeugdgezondheidszorg 

0-4 jaar 2019 
1. Kennis genomen van de inhoudelijke en financiële 

verantwoording van Yunio over 2019. 
2. De subsidieverlening aan Yunio voor de jeugdgezondheids-

zorg 0-4 jaar incl. het rijksvaccinatieprogramma op basis 
van de eindafrekening vastgesteld op € 1.017.702: 
a. deel basistakenpakket: € 889.873 
b. deel maatwerk: € 55.283 
c. deel vaccinatieprogramma: € 72.546 

3. De teveel ontvangen subsidie van € 5.699 door Yunio terug 
te laten betalen. 

4. Yunio middels de beschikking tot subsidievaststelling op de 
hoogte te stellen. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


