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A-lijst  
  
A 4. Verkoop Louise de Colignystraat 11 1. Het pand Louise de Colignystraat 11 in Doetinchem te 

verkopen aan de partij met bieding 2, conform het 
bepaalde in de concept koopovereenkomst. 

2. Het positief resultaat van de verkoop van het complex toe 
te voegen aan de Algemene Reserve. 

  
A 5. Klacht niet beantwoorden berichten 1. De klacht gegrond verklaard. 

2. Betrokkenen te informeren over de uitkomst van de 
klachtbehandeling. 
Redactie aanpassing brief af te doen door portefeuille-
houder. 

  
A 6. Opdrachtovereenkomst Buurtplein – gD 

2020 
1. De opdrachtovereenkomst Buurtplein - gemeente 

Doetinchem 2020 vastgesteld. 
2. Buurtplein op te dragen voor 1 april 2020: 

a. een uitvoeringsplan aan te bieden; 
b. een transformatieplan aan te bieden. 

3. Voor de uitvoering van deze opdracht het budgettair 
kader te hanteren zoals beschreven in de overeenkomst. 

4. Afdelingshoofd Maatschappij het mandaat gegeven om 
de opdrachtovereenkomst te ondertekenen (besluit van 
de burgemeester) 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 18 februari 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Wijzigen gebruik Terborgseweg 18 en 18b In principe mee te werken aan een omgevingsvergunning met 

afwijking van de beheersverordening voor: 

 het realiseren van een bovenwoning aan de 
Terborgseweg 18b (Spinbaan 2). 

 het wijzigen van het gebruik van het pand aan de 
Terborgseweg 18 naar wonen. 

  
B 4. Grond- en huurprijzenbeleid 2020 1. De Grond- en huurprijzen vastgesteld zoals verwoord in 

het Grond- en huurprijzenbeleid 2020 en bijbehorende 
grond- en huurprijzentabel 2020. 

2. Het aangepaste beleid bekend te maken via de 
gemeentepagina en www.doetinchem.nl 

  
B 6. LEADER aanvragen Stichting NRPU, 

Warkhouse 
1. Een gemeentelijke cofinancieringsbijdrage van € 8571,43 

voor de LEADER aanvraag MIVA Las Vegas toegekend. 
2. Een gemeentelijke cofinancieringsbijdrage van € 5.446,78 

voor de LEADER aanvraag NK Stoepranden Achterhoek 
toegekend. 

3. De genoemde cofinancieringsbijdragen ten laste te laten 
komen van het LEADER budget, waarvoor jaarlijks 
structureel € 73.000,- is opgenomen in de begroting. 
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B 7. Overeenkomst groenbeheer op 

bedrijventerreinen tussen IG&D en Buha 
1. Ingestemd met de voorliggende overeenkomst inzake het 

beheer en onderhoud van groenobjecten op 
bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Verheulsweide, 
Keppelseweg, Akkermansweide en A18 Bedrijvenpark. 

2. De onderhoudsbijdrage van gD aan IG&D te verhogen van  
€ 85.000,- naar € 106.000,- per jaar. 

3. Dit bedrag jaarlijks te vergoeden uit de budgetten van 
Buha (groenvoorziening € 96.000,-) en de afdeling ruimte 
(economie € 10.000,-). 

4. De directeur van Buha Bv het mandaat gegeven om 
namens de gemeente Doetinchem deze overeenkomst te 
tekenen. (besluit van de burgemeester) 

  
B 8.  Beslissing op bezwaar Rijksweg 249 B 1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften van 15 

januari 2020 overgenomen. 
2. De bezwaarschriften ongegrond verklaard. 
3. De bestreden beschikking in stand gelaten. 
4. Het toegekende puntenaantal voor de overlastscore van 

de boom verhoogd van 13 naar 17 punten. 
  
B 10. Aanwijzing sociaal rechercheurs  

Montferland als toezichthouders Wmo 
gemeente Doetinchem. 

1. Twee sociaal rechercheurs van de gemeente Montferland 
met ingang van 1 januari 2020 aangewezen als 
toezichthouder Wmo in de gemeente Doetinchem, op 
basis van artikel 6.1 lid 1 van de Wmo 2015  

2. Deze taak uit te laten voeren in nauwe afstemming met 
de lokale toezichthouder. 

3. Het aanwijzingsbesluit te ondertekenen. 
  
  

Uitgesteld openbare besluiten van 18 februari 2020 
  
Bestemming budget frictiekosten Muziekschool 
Oost-Gelderland 

 

1. De gemeenteraad te voor stellen, vooruitlopend op de 
vaststelling van de Jaarrekening 2019, het exploitatie-
budget van € 1 miljoen ten behoeve van de dekking van 
frictiekosten van de Muziekschool Oost-Gelderland over 
te hevelen naar 2020. 

2. De gemeenteraad voor te stellen het exploitatiebudget in 
2020 beschikbaar te stellen om een voorschot op de 
frictiekosten van de Muziekschool Oost-Gelderland te 
kunnen betalen.  

  
Bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied – najaar – 2019’ De raad voor te stellen:  

1. De Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te 
stellen 

2. Het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - najaar - 2019’ 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Bestemmingsplan ‘Stationsstraat 29 Wehl-2019’ De raad voor te stellen: 

1. Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te 
stellen; 

2. Het bestemmingsplan Stationsstraat 29 Wehl - 2019 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  

 
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


