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A-lijst  
  
A 2. Vraag en aanbod wonen en zorg De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van:  
a. De ‘Monitor wonen en zorg 2020’ als inventarisatie 

van het huidig aanbod aan zorgwoningen. 
b. Het rapport ‘IJkpunten wonen en zorg gemeente 

Doetinchem’ als berekening van  de verwachte 
behoefte aan zorgwoningen.  

2. De uitkomsten van beide rapporten te gebruiken als 
uitgangspunt voor het beoordelen van initiatieven op het 
terrein van wonen en zorg. 

3. Op basis van deze twee documenten het aanbod aan 
zorgwoningen voor de komende jaren op hoofdlijnen te 
beschouwen als voldoende voorzien. 

4. In principe initiatieven op gebied van wonen en zorg 
alleen dan te honoreren indien deze een vervanging zijn 
van bestaand aanbod in onze gemeente en aantoonbaar 
maatschappelijke meerwaarde leveren op een of meer 
van onderstaande criteria: 
a. het verhogen van de kwaliteit van het zorgaanbod. 
b. voorzien in een zorgbehoefte van onze inwoners. 
c. het vervangen van verouderde of anderszins 

ongewenste zorggebouwen en daarmee het 
verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving.  

d. een betere spreiding van de zorgwoningen over onze 
gemeente passend bij de natuurlijke woonomgeving 
van onze inwoners. 

e. het verduurzamen van de voorraad aan 
zorgwoningen. 

f. anderszins door ontwikkelingen in zorg of andere 
terreinen te bieden meerwaarde. 

5. Het college opdracht te geven:  
a. De huidige inventarisatie van het aanbod in onze 

gemeente actueel te houden. 
b. Over vijf jaar, of zoveel eerder of later als door 

veranderende omstandigheden wenselijk is, de 
verwachte vraag aan zorgwoningen opnieuw te laten 
berekenen. 

c. Voor jeugdhulp vervolgonderzoek te doen, waarbij 
specifieker in beeld gebracht wordt uit welke 
verblijfplaatsen het huidige aanbod bestaat en welke 
vraag naar welk aanbod de komende jaren ontstaat 
als gevolg van de transformatie. 

d. Bij het op de markt brengen van gemeentelijk 
vastgoed een check uit te voeren om te voorkomen 
dat de bestemming van het pand tot ongewenste 
ontwikkelingen leidt en deze bestemming zo nodig 
vooraf te wijzigen.  
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Vervolg van A 2. Vraag en aanbod wonen en zorg e. Te onderzoeken of en hoe we via de omgevingsvisie 
en het daaropvolgende omgevingsplan gewenste 
ontwikkelingen rondom zorgwoningenaanbod, 
desgewenst gebiedsgericht, nader kunnen borgen. 

f. De inzichten met betrekking tot vraag en aanbod aan 
zorgwoningen betrekken bij het inkoopbeleid. 

  
A4. Subsidieovereenkomst Bibliotheek West-

Achterhoek 2021-2024 
De raad voor te stellen: 
1. Een subsidieovereenkomst met de Bibliotheek West-

Achterhoek af te sluiten voor de periode 2021 t/m 2024; 
2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten 

Bronckhorst en Doesburg voor deze periode te verlengen 
voor de uitvoering van de subsidieovereenkomst. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 3 november 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Zienswijze Ontwerp-actualisatieplan 7 

Omgevingsverordening 
1. Op het ‘Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’ 

van de provincie Gelderland een zienswijze in te dienen 
met betrekking tot veranderingen in het Gelders 
natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone binnen de 
gemeente Doetinchem middels een brief. 

2. Gelijktijdig in de brief wijzen op andere omissies in het 
Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone 
binnen de gemeente Doetinchem. 

3. De raad hierover te informeren met een raadsmededeling. 
  
B 4. Controleprotocol en controleplan 2020 De raad voor te stellen: 

1. Het Controleprotocol en Controleplan voor de 
accountantscontrole 2020 vast te stellen. 

  
B 5. Samenwerkingsovereenkomst 

Jeugdbeschermingstafel 
Ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst van de 
gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de 
Jeugdbeschermingstafel voor onbepaalde tijd. 

  
B 7. Wijziging mandaatbesluit personele 

aangelegenheden 
1. Onderdeel 7 (personele aangelegenheden) van het 

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2020 te wijzigen waardoor de 
teamleider bevoegd is voor wat betreft personele 
aangelegenheden van medewerkers in plaats van het 
afdelingshoofd. 

2. Onderdeel 7 (personele aangelegenheden) van het 
Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2020 bekend te maken via 
www.officielebekendmakingen.nl en dit in werking te laten 
treden op 1 januari 2021. 

3. Bepaald dat in het Algemeen mandaat-, volmacht- en 
machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2020 de 
aanduiding ‘Afdelingshoofd’ gelezen moet worden als 
‘Manager’. 
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Uitgesteld openbaar besluit van 3 november 2020  
Wehl-Fokkenkamp; go of no-go voor woningbouw 1. Ingestemd met de notitie “woongebied Wehl-Fokkenkamp; 

een go of no-go” 
2. Besloten tot een GO voor woningbouw in het gebied 

Fokkenkamp en opdracht te geven tot het verder uitwerken 
van de locatie voor woningbouw, een en ander als 
aangegeven in de notitie. 

3. Besloten dat de notitie ook de basis is voor de ontwikkeling 
aan de Keppelseweg (door derden) en verder vertaald 
wordt in een Kostenverhaal-overeenkomst en een 
Anterieure overeenkomst. 

4. Kennis genomen van de concept vervolg-bestuursopdracht 
voor de verdere planontwikkeling. 

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


