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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 29 september 2020 

vastgesteld. 
  
B 3. Subsidies september – december 2020 

Amphion, Gruitpoort en Muziekschool 
1. Amphion, Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland de 

resterende subsidie voor de periode september – december 
2020 te verlenen. De bedragen hiervan zijn: 
a. Amphion € 267.696 
b. Gruitpoort € 243.146 
c. Muziekschool Oost-Gelderland € 238.831 

  
B 4. Voortzetten procedure inzake tegels 

zwembad Rozengaarde 
Als aandeelhouder van Sportcentrum Rozengaarde B.V. in 
beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Gelderland d.d. 15 juli 2020 inzake de loslatende tegels in het 
therapiebad. 

  

B 5. Verlenging samenwerking Jongeren Op 
Gezond Gewicht - gemeente Doetinchem 

1. De samenwerking met Stichting Jongeren op Gezond 
Gewicht (JOGG)  te verlengen tot en met 31 mei 2023. 

Besluit van de burgemeester:  

2. Wethouder Sluiter gemachtigd om de samenwerkings-
overeenkomst te ondertekenen. 

  

B 6. Samenwerkingsprotocol Gemeenten 
Achterhoek - Raad voor de 
Kinderbescherming regio Achterhoek 

Ingestemd met het Samenwerkingsprotocol Gemeenten 
Achterhoek – Raad voor de Kinderbescherming, regio 
Gelderland. 

  

B 7. Samenwerking met Agem Energieloket 1. Continuïteit te willen bieden aan inwoners op het gebied 
van projecten en dienstverlening waar het gaat om 
energiebesparing bij woningen. 

2. Daarom lopende projecten en dienstverlening op het 
gebied van energiebesparing in de bestaande 
woningvoorraad in 2021 voort zetten bij het Agem 
Energieloket in ieder geval tot een definitief besluit over de 
samenwerking met het Agem Energieloket is genomen. 

3. De brief aan het Agem Energieloket te verzenden. 

  
B 8. Beslissing op bezwaar over een uitweg aan 

de Modelmakerijstraat 23 / 25 
1. Vier bezwaarschriften tegen het besluit van 15 november 

2019 gegrond verklaard conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften. 

2. Twee bezwaarschriften tegen het besluit van 19 februari 
2020 ongegrond verklaard conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften. 

3. Het bestreden besluit (nummer 20190686) van 19 februari 
2020 in stand gelaten, met aanpassing van de motivering en 
wettelijke grondslag. 

4. Het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen. 
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Uitgesteld openbare besluit van 22 september 2020 
 
2e Bestuurlijke monitor 2020 De raad voor te stellen: 

1. De Tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen, met 
daarin: 
a. de financiële consequenties van de meicirculaire 2020 

van het rijk over het Gemeentefonds (€ 588.000) zoals 
die in de raadsmededeling dd 2 juli 2020 zijn 
weergegeven; 

b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen met 
financiële consequenties tot een bedrag van  
€-6.902.000. 

2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die 
voor rekening van de gemeente Doetinchem komen ad  
€ 807.000, ten laste te brengen van de reservering corona. 

3. Het resterend saldo van onder beslispunt 1a, 1b en 2 
genoemde mutaties uit de tweede monitor 2020 ad  
€ -5.507.000 ten laste van de algemene reserve te 
brengen. 

4. De begroting 2020 overeenkomstig bovenstaande 
beslispunten te wijzigen en hiertoe de 77e wijziging vast 
te stellen. 

5. Een krediet te voteren voor de applicatie bewindvoering 
van € 97.000, waarvan de kapitaallasten worden gedekt 
binnen de beschikbare budgetten armoede. 

  
Begroting 2021 De raad voor te stellen: 

1. De begroting 2021 vast te stellen, waarmee ook wordt 
besloten om: De 4 programma’s uit te werken op basis 
van de in het Besluit Begroting en Veranwoording (BBV) 
weergegeven 4 ‘W’-vragen 
i. Wat willen we bereiken? 
ii. Wat gaan we daarvoor doen? 
iii. Wie zijn daarbij betrokken? 
iv. Wat mag het kosten? 

 
Bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 
2020' 

De raad voor te stellen om: 
1. De Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te 

stellen; 
2. Het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - voorjaar - 2020’ 

gewijzigd vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Uitgesteld openbaar besluit van 29 september 2020 
Vastleggen overgangsrecht Koningsweg 1, 1a, 3 en 
3a 

1. Het recreatieve gebruik van twee chalets met de 
bijbehorende bouwwerken op het perceel Koningsweg 1 & 
1a te Wehl planologisch vast te leggen in een 
uitsterfregeling (objectgebonden overgangsrecht). 

2. Ingestemd met het aanbod van de eigenaren om zelf de 
illegale bouwwerken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
vóór 6-11-2020 te slopen, zodat handhavend optreden 
achterwege kan blijven. 

3. Een sloop- c.q. verwijderverplichting in de uitsterfregeling 
op te nemen voor het moment, dat het gebruik van chalets 
en de bijbehorende bouwwerken wordt gestaakt. 

4. De persoonsgebonden beschikking, zoals die is toegekend 
aan mevrouw H.E.M. Pfeffer-Gerritsen voor het bewonen 
van het chalet (‘tuinhuisje’) Koningsweg 3a, planologisch 
vast te leggen in een persoonsgebonden overgangsrecht. 

5. De uitsterfregeling en het persoonsgebonden overgangs-
recht op te nemen in de ontwerp beheersverordening 
Landelijk gebied. 

6. De eigenaren/bewoners van de percelen Koningsweg 1 & 1a 
en 3 & 3a schriftelijk over het bovenstaande te informeren. 

  
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


