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Openbare besluitenlijst b&w 
van 6 mei 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Planologisch kader landelijk gebied 1. De bestuursopdracht vastgesteld om voor het landelijk 

gebied een beheersverordening op te stellen gecombineerd 
met een planologisch beleidskader voor nieuwe 
kleinschalige ontwikkelingen. 

2. Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad bij de 
bestuurlijke monitor 2020, de hiervoor benodigde uitgaven 
á € 40.000,- ten laste te brengen van het budget 
actualisering bestemmingsplannen. 

3. De gemeenteraad met de raadsmededeling te informeren. 
Redactie aanvulling mededeling af te doen door 
portefeuillehouder. 

  
A 2. Bestuursreactie op Rekenkamerrapport 

Participatie in Doetinchem - 'Goed op weg' 
Met een brief aan de gemeenteraad een bestuursreactie te 
geven op het Rekenkamerrapport ‘Participatie in Doetinchem – 
Goed op weg’. 

Eindredactie brief af te doen door portefeullehouder. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Ontwerpbestemmingsplan 'Winkelcentrum 

De Bongerd - 2020' 
1. Voor de gebiedsontwikkeling Winkelcentrum De Bongerd 

geen milieueffectrapportage op te stellen en geen m.e.r.-
procedure te doorlopen. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Bongerd 
– 2020’ in procedure te brengen nadat gemeente en 
Becedo een planschadeovereenkomst ondertekend hebben 
en een goede informatievoorziening naar betrokkenen en 
buurtbewoners over het ontwerpbestemmingsplan 
plaatsgevonden heeft. 

3. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor 
ambtshalve wijzigingen, het plan voor te leggen aan de 
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met 
het concept raadsvoorstel. 

  
B 4. Beantwoording artikel 38 vragen Partij voor 

Lokaal Maatwerk 
Conform artikel 38 de vragen van de fractie Partij voor lokaal 
Maatwerk, betreffende de gevolgen van Corona, te 
beantwoorden met de brief. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


