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Openbare besluitenlijst b&w 
van 4 februari 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1. Bestuursopdrachten gemeentelijke 

woningbouwlocaties 
1. De bestuursopdrachten 

a. Lookwartier kavelverkoop 
b. Saronix kavelverkoop 
c. Wehl-Fokkenkamp (verkenning) 
d. Wehl-Heideslag fase 2 (verkenning) 
e. Wijnbergen Het Oosten (verkenning) 
vastgesteld na aanvulling van 1c Wehl Fokkenkamp. 

2. Hierbij voor 
a. Wehl-Fokkenkamp een voorbereidingskrediet van  

€ 30.000,-- vastgesteld 
b. Wijnbergen Het Oosten een voorbereidingskrediet 

van € 60.000,-- vastgesteld 
en deze twee voorbereidingskredieten ten laste brengen 
van het startkrediet dat de gemeenteraad bij het MPO 
2018 heeft vastgesteld en na een go-besluit deze kosten 
in te brengen bij de dan te openen grondexploitaties (te 
zijner tijd via een raadsbesluit). 

3. Hierbij voor Lookwartier, Saronix en Wehl Heideslag  
fase 2 de te maken kosten in te brengen in de reeds 
openstaande grondexploitaties en bij het MPO 2020 het 
krediet te herzien. 

4. De raadsmededeling ‘ontwikkeling woningbouwlocaties’ 
aan de gemeenteraad na aanvulling te verzenden. 
Redactie af te doen door portefeuillehouder. 

5. Het persbericht na aanvulling vrij te geven. 
6. De bestuursopdrachten geheim verklaard op grond van 

artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 b 
Wet openbaarheid van bestuur. 

  
  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 28 januari 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Voorontwerpbestemmingsplan 

‘Parapluherziening Externe Veiligheid – 
2020” 

1. Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan 
'Parapluherziening Externe veiligheid - 2020'. 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening 
Externe veiligheid - 2020' vrij gegeven voor inspraak. 

  
B 4. Uitgifte methode PO kavels op plan ’t 

Lookwartier en het Saronix terrein 
De PO kavels op plan ’t Lookwartier en Saronix terrein uit te 
geven door middel van loting door een Doetinchemse notaris. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


