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Openbare besluitenlijst b&w 
van 11 februari 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1.  Decembercirculaire 2019 gemeentefonds 1. Kennis genomen van de uitkomsten van de 

Decembercirculaire gemeentefonds 2019 van per saldo  
€ 129.000 positief in 2019 en vanaf 2020 € 10.000 positief 
en deze te verwerken in de jaarrekening 2019 
respectievelijk mee te nemen bij de Bestuurlijke monitor 
2020 en de Kadernota 2021. 

2. Bij de komende Kadernota de spelregels omtrent 
‘taakmutaties’ binnen het gemeentefonds te 
heroverwegen. 

3. De raadsmededeling hierover vastgesteld. 
  
A 2. Definitief ontwerp verdubbeling 

Europaweg 
1. Het definitief ontwerp (DO) verdubbeling Europaweg 

vastgesteld.  
2. Hiermee uitvoering te geven aan de aangenomen motie  

d.d. 19 december 2019 bij het raadsbesluit 
bestemmingsplan Europaweg. De maatregelen uit de 
motie zijn opgenomen in het definitief ontwerp.  

  
A 3. Algemeen mandaat-, volmacht – en 

machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 
2020 

1. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2020 met bijbehorend register en 
afzonderlijke mandaten vastgesteld (bevoegdheid college 
en burgemeester).  

2. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2020 bekend te maken via 
www.officielebekendmakingen.nl  

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 4 februari 2019 vastgesteld. 
  
B 3. AB GGD NOG 1. De portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen 

Bestuur GGD NOG van 13 februari 2020 te laten instemmen 
met de aan het AB GGD NOG gedane voorstellen:  

 Bij 1 Het vaststellen van het verslag van 21 november 
2019 en de agenda van 13 februari.  

 Bij 2 Kennis te nemen van de presentatie jeugddossier 
Noord-Veluwe.  

 Bij 3 Kennis te nemen van de ingekomen stukken en 
mededelingen.  

 Bij 5 Kennis te nemen van de aflegging van de eed of 
belofte en terugblik eerste 100 dagen directeur 
publieke gezondheid.  

 Bij 6 Vast te stellen dat voldoende gemeenten hebben 
ingestemd met de 6e Wijziging Gemeenschappelijke 
regeling GGD NOG en dat hiermee de wijziging tot 
stand is gekomen.  

 Bij 7 Kennis te nemen van de stand van zaken van de 
reacties van gemeenten op de uitgangspunten 
begroting 2021.  

2. De portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD 
NOG het tekort aan jeugdartsen te laten agenderen. 
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B 4. Wijzigingen inkoopronden 2020 Sociaal 

Domein Achterhoek  
1. De inkoopronde voor Wmo- en jeugdhulp van 1 juli 2020 

volledig laten vervallen; 
2. De inkoopronde voor Wmo- en jeugdhulp van 1 april 

2020 laten vervallen voor perceel 3. 
  
B 5. Jaarverslag LerenWerkt 2018-2019 

 
1. Kennis genomen van het regionaal jaarverslag LerenWerkt 

over het schooljaar 2018-2019 met als belangrijkste 
aandachtspunten: 

 De handhaving van de leer- en kwalificatieplicht in de 
RMC-regio, de gemeente Doetinchem en de resultaten 
daarvan; 

 Het aantal voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio; 

 De uitvoering van de RMC taken in de RMC-regio; 

 De uitvoering van de maatregelen uit het regionale  

 vsv-programma. 
2. De gemeenteraad met de raadsmededeling en het 

jaarverslag hierover te informeren. 

  
B 6. Vaststelling subsidie Stadsmuseum 2018 

 
1. Kennis genomen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 

2018 van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem. 
2. De subsidie over 2018 aan de Stichting Stadsmuseum voor 

het onderdeel Stadsmuseum vastgesteld op € 84.620,-. 
3. De subsidie over 2018 aan de Stichting Stadsmuseum voor 

het onderdeel VVV vastgesteld op € 25.000,-. 
4. Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem met 

de brief informeren. 

  
B 7. Subsidie DOS 2018 en 2019 1. De verstrekte subsidie aan Stichting Doetinchem en 

Ontwikkelingssamenwerking (DOS) over 2018 definitief 
vastgesteld op € 10.000,-. 

2. DOS een subsidie te verlenen van € 10.000,- voor het jaar 
2019;.  

3. Deze subsidie direct vastgesteld. 
4. Betaalbaarstelling van de subsidie uit het budget 

ontwikkelingssamenwerking (40100307.1/42010). 

  

B 8. Beslissing op bezwaar De raad voor te stellen het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren conform het advies van de Commissie 
bezwaarschriften. 

  

B 9. Beslissing op bezwaren Kryptonstraat 10-12 
Wehl 

Alle vier de bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard 
conform het advies van de Commissie bezwaarschriften. 

  

B 10. Beslissing op bezwaar Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard conform het 
advies van de Commissie bezwaarschriften. 

  

B 11. Klacht toezichthouder 1. De klacht ongegrond verklaard. 
2. Betrokkenen te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 
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B 12. Levering deel in huurkoop verkochte grond 

Roerstraat 2 
Ingestemd met de notariële levering van een deel van de in 
huurkoop verkochte grond aan de Roerstraat 2 conform de 
“Overeenkomst deellevering en addendum huurkoop 
Roerstraat 2”. 

  

  

  

Uitgesteld openbare besluiten uit de college-
vergadering van 28 januari 2020: 

 

  

Bestemmingsplan ‘Tankstations Oostelijke 
Randweg en Wijnbergseweg 39-41 – 2019’ 

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

stellen;  
2.  Het bestemmingsplan ‘Tankstations Oostelijke Randweg 

en Wijnbergseweg 39-41 – 2019’ vast te stellen;  
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

  
Bestemmingsplan ‘Kilderseweg bij 41 en 41a – 
2019’ 

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

stellen; 
2. Het bestemmingsplan 'Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019' 

gewijzigd vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  
Bestemmignsplan ‘Parapluherziening Kantoren, 
uitsluiten woningbouw en supermarkten 2019’ 

De raad voor te stellen: 
1. Nota van zienswijzen vast te stellen; 
2. Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, 

uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
ongewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


