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A-lijst  
A 1. Conceptversie notitie ‘Wonen landelijk 

gebied gemeente Doetinchem’ 
1. De notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ 

als concept vastgesteld met daarin voorwaarden voor 
woningsplitsing van burger- en bedrijfswoningen en 
functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB) naar wonen. 

2. De notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ 
als concept open stellen voor inspraak gedurende de 
periode van 13 augustus 2020 tot en met 23 september 
2020. 

3. De gemeenteraad met een raadsmededeling informeren 
over de stand van zaken en de verwachte behandeling van 
de definitieve notitie in zijn vergadering. 

  
A 6. Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 1. De verantwoording Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 

voor kennisgeving aangenomen. 
2. De Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 (incl. 

uitvoeringsagenda 2020-2023) vastgesteld. 
3. De gemeenteraad via de raadsmededeling informeren. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 30 juni 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Aanwijsbesluit standplaats Oosseldstraat 9 1. Een locatie aan de Oosseldstraat (ambt Doetinchem, 

sectie L, perceel 3792) aangewezen als standplaats. 
2. Daar de nummeraanduiding Oosseldstraat 9 in 

Doetinchem aan toegekend. 
3. De vastgestelde nummeraanduiding binnen vier weken 

na ontvangst van het besluit door de rechthebbende bij 
de standplaats aan te laten brengen. 

4. Sité Woondiensten hier als belanghebbende schriftelijk 
van op de hoogte te stellen. 

  
B 4. Bouw twee woningen hoek Doesburgseweg/ 

Jhr. De Bellefroidweg 
1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van 

twee woningen op de hoek van de Doesburgseweg en de 
Jhr. De Bellefroidweg met een omgevingsvergunning met 
afwijking van het bestemmingsplan onder de volgende 
voorwaarden: 
a. De woningen moeten worden gebouwd en in stand 

worden gehouden als levensloopbestendige woningen; 
b. Er moeten per woning twee parkeerplaatsen op het 

eigen terrein worden gerealiseerd. 
2. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin met name 

de nieuwe bestemming, parkeren, levensloopbestendigheid 
en instandhouding daarvan, planschade 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. 
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B 6. Sloop intensieve veehouderij in ruil voor 

twee woningen, Pinnedijk 11 Gaanderen. 
1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van een 

vrijstaande woning en het splitsen van de cultuurhistorisch 
waardevolle bedrijfswoning in twee woningen met een 
bestemmingsplanherziening onder de volgende 
voorwaarden: 
a. Alle niet-cultuurhistorisch waardevolle agrarische 

bebouwing wordt geheel verwijderd; 
b. Het agrarisch bouwperceel vervalt; 
c. De cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning te 

splitsen onder de voorwaarde dat de cultuurhistorische 
waarde in stand wordt gehouden; 

d. Ter compensatie van de sloop van alle bedrijfs-
gebouwen kan een nieuwe woning worden gebouwd. 
De inhoud van de te bouwen vrijstaande woning mag 
maximaal 750 m³ bedragen en de oppervlakte van het 
bijgebouw mag maximaal 100 m² bedragen; 

e. De woningen landschappelijk in te passen volgens een 
nog in te dienen en door de gemeente goed te keuren 
landschapsplan; 

f. De erfopzet moet voldoen aan het boerenerfprincipe 
waarbij de nieuwbouwwoning en bijgebouwen een 
agrarische uitstraling krijgen die ondergeschikt is aan 
de bestaande bedrijfswoning; 

g. De noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan 
pas in gang te zetten als initiatiefnemer een adequate 
Ruimtelijke onderbouwing indient; 

2. De afspraken vast te leggen in een op te stellen anterieure 
overeenkomst; 

3. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemers niet 
binnen 6 maanden na het principebesluit de benodigde 
stukken aanleveren. 

  
B 8. Reactie op ongevraagd advies van de Sociale 

Raad over omzetting gehandicapten-
parkeerkaart. 

1. Kennis genomen van het ongevraagde advies van de Sociale 
Raad over de omzetting van de gehandicaptenparkeerkaart 
B naar gehandicaptenparkeerkaart P.  

2. Akkoord gegeven voor de reactie op het ongevraagde 
advies. 

3. Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaart te laten opstellen. 

  
B 9. Subsidie 2017-2020 Stichting Sport en 

Recreatie Wehl 
1. De aan Stichting Sport en Recreatie Wehl verstrekte 

subsidie over 2017 definitief vastgesteld op € 392.915. 
2. De aan Stichting Sport en Recreatie Wehl verstrekte 

subsidie over 2018 definitief vastgesteld op € 398.416. 
3. Stichting Sport en Recreatie Wehl over 2019 een subsidie 

van € 398.728 verleend en deze direct vastgesteld. 
4. Stichting Sport en Recreatie Wehl voor het jaar 2020 een 

subsidie van € 395.060 te verlenen. 

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 
 
 

secretaris      burgemeester 


