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besluit b&w

A-lijst
A 2.

Aanpassing beleidskader
Bedrijventerreinen in Verandering (BIVA)

1. De locatie Hamburgerbroek als toekomstige
vestigingslocatie voor de bestaande kringloopwinkels uit
te breiden en dit gebied als Hamburgerbroek BIS in het
beleidskader Bedrijventerreinen in Verandering (BIVA) op
nemen.
2. De eerder in het beleidskader BIVA genoemde locatie
Hamburgerbroek hierbij laten vervallen.
3. De raad hierover met de raadsmededeling te informeren.

A 3.

Evaluatie armoedebeleid 2020

1. De evaluatie van het armoedebeleid 2020, die is
weergegeven in de factsheet, vastgesteld, waaruit blijkt
dat:
1.1. Ondanks het coronavrirus er een effectief
armoedebeleid is gevoerd.
1.2. Het coronavirus een negatief effect heeft gehad op
het aantal deelnemers binnen het
Meedoenarrangement.
1.3. Inwoners stappen zetten op het gebied van
financiële zelfredzaamheid.
1.4. In samenwerking met de Rondkomers er diverse
succesvolle projecten zijn uitgevoerd.
2. De gemeenteraad met de raadsmededeling en de
factsheet te informeren over de evaluatie van het
armoedebeleid 2020.

A 4.

Projectplan brede regionale aanpak daken thuislozen

1. Kennis genomen van het regionale plan brede aanpak
dak- en thuislozen
2. Ingestemd met de uitvoering van de deelopdrachten
preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met
begeleiding in het regionale plan dak- en thuislozen
3. Het regionale plan ter informatie naar de Raad sturen

A 6.

Tijdelijke aanpassing artikel 2.73a APV

1. Raad voor te stellen om artikel 2.73a APV (carbidschieten)
tijdelijk aan te passen door:
a. De begin- en eindtijd van artikel 2.73a lid 3 sub a APV
op 31-12-2020 te stellen op 10.00 tot 16.00 uur.
b. Aan artikel 2.73a een lid toevoegen dat het college de
mogelijkheid biedt tot het stellen van nadere regels.
2. Deze tijdelijke aanpassing van rechtswege op 2 januari
2021 om 00.00 uur te laten vervallen.
3. Onder voorbehoud van het raadsbesluit als nadere regel
een meldingsplicht in te stellen.

Openbare besluitenlijst.

De openbare besluitenlijst d.d. 1 december 2020 vastgesteld.

B-lijst
B 1.
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B 3.

Ontwerpbeheersverordening ‘Landelijk
gebied - 2020’

1. Ingestemd met de ontwerpbeheersverordening ‘Landelijk
gebied - 2020’;
2. De ontwerpbeheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’
vrij te geven voor reacties gedurende zes weken;
3. Naar alle bewoners/gebruikers van panden in het
landelijk gebied vóór de terinzagelegging een brief te
sturen met informatie over de beheersverordening, reden
terinzagelegging en mogelijkheid tot reageren;
4. De gemeenteraad met een raadsmededeling te
informeren over de stand van zaken.

B 4.

Tarieven Wmo-reizigers ZOOV Op Maat
vanaf 1 januari 2021

1. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer
voor Wmo-geïndiceerden per 1 januari 2021 als volgt
vastgesteld:
1.1. Een opstaptarief van € 1,62 en een kilometertarief
van € 0,31 voor ritten van maximaal 20 km, op
werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur;
1.2. Een opstaptarief van € 1,00 en een kilometertarief
van € 0,21 voor ritten van maximaal 20 km, op de
overige tijden;
1.3. Een kilometertarief van € 2,21 voor reisafstanden
tussen 20 km en 40 km.
2. De kosten in de begroting 2021 te dekken op
begrotingspost FCL 46100401 (Wmo ZOOV - voormalig
regiotaxi).

B 5.

Formaliseringsbesluit gemeentelijke
monumenten

1. 52 gemeentelijke monumenten, waarvan de vier originele
verzamelbesluiten in het archief niet aan de
vormvereisten voldoen, aangewezen als monument door
middel van een formaliseringsbeslissing.
2. Hiermee te verklaren dat de monumenten als beschreven
in de bijlage als feitelijk bestaand bekend zijn.

B 6.

Intentieverklaring “Delen van data sociaal
domein voor de Achterhoekmonitor"

1. Ingestemd met de inhoud van de intentieverklaring
“Delen van data voor de ‘Achterhoekmonitor: Gezondste
Regio’ en deze ondertekenen.
2. Daaruit voortvloeiend deze data regionaal via Initi8 ter
beschikking te stellen.
3. Wethouder Langeveld gemachtigd om de intentieverklaring namens de gemeente Doetinchem te
ondertekenen.

B 7.

Jaarrekening 2019 Amphion met
vaststelling subsidie

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2019 van N.V.
Cultureel Centrum Amphion Doetinchem;
2. De subsidie over 2019 voor N.V. Cultureel Centrum
Amphion Doetinchem vastgesteld op €792.000.

B 8.

Jaarrekening 2019 Bibliotheek West
Achterhoek met vaststelling subsidie

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2019 van Bibliotheek
West Achterhoek;
2. De subsidie over 2019 voor Bibliotheek West Achterhoek
vastgesteld op € 1.074.300,-.
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B 9.

Jaarrekening 2019 Gruitpoort met
vaststelling subsidie

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2019 van Gruitpoort;
2. De subsidie over 2019 voor Gruitpoort, onderdeel cultuur,
vastgesteld op € 560.000,-.
3. De subsidie over 2019 voor Gruitpoort, onderdeel
jongerencentrum, vastgesteld op € 257.000,-.

B 10.

Jaarrekening 2019 Muziekschool Oost
Gelderland met vaststelling subsidie

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2019 van
Muziekschool Oost-Gelderland;
2. De subsidie over 2019 voor Muziekschool Oost Gelderland
vastgesteld op € 821.000,-.

B 11

Subsidieaanvraag 2021 Senioren
Ontmoetingspunt

1. Een subsidie van € 80.000,00 verlenen voor 2021 aan
Stichting Senioren Ontmoetingspunt voor beheer en
exploitatie van het Senioren Ontmoetingspunt in
cultuurcluster ’t Brewinc.
2. De subsidie ten laste te laten komen van het budget
ouderenontmoetingspunten (FCL 46100206).

B 12.

Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening

De gemeenteraad voor te stellen de Verordening
beslistermijn schuldhulpverlening Doetinchem vast te stellen
en daarmee uitvoering te geven aan de nieuwe Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).

B 13.

Opdracht Volwasseneneducatie aan het
Graafschap College

1. Ingestemd met het verlenen van een opdracht voor het
uitvoeren van volwassenen educatie in de regio Regio
Achterhoek aan het Graafschap College van 1 januari
2021 tot 1 april 2021, onder gelijkluidende condities van
het huidige contract.
2. Ten behoeve van deze opdracht een bedrag van 185.000,- ter beschikking te stellen aan het Graafschap College.
3. Het Graafschap College op de hoogte te brengen van de
opdracht door middel van een brief.

Uitgesteld openbaar besluit van 1 december 2020
Nieuwe beslissing op bezwaar Zephirlaan 7

1. Kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank
Gelderland
2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
3. De verleende omgevingsvergunning van 24 januari 2019 in
stand gelaten.
4. De nieuwe beslissing op bezwaar toe zenden aan de
belanghebbenden conform brief.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester
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