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Openbare besluitenlijst b&w 
van 14 april 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Beantwoording artikel-38 vragen proces  
  van vorming bestemmingsplan 
 ‘Tankstations Oostelijke Randweg en 
 Wijnbergseweg 39-41 -2019’ 

1. Kennisgenomen van de artìkel 38 vragen van de SP fractie 
Doetinchem over het proces van vorming van het 
bestemmingsplan ‘Tankstations Oostelijke Randweg en 
Wijnbergseweg 39-41 – 2019’. 

2. De antwoorden vastgesteld en per brief te versturen. 
  
A 2. Evaluatie Domus 1. De evaluatie Domus ‘Notitie evaluatie beheer vanuit zorg 

en veiligheid’ vastgesteld. Kleine redactionele aanpassing 
af te doen door portefeuillehouder. 

2. De raad middels de raadsmededeling te informeren over 
de uitkomsten van de evaluatie. 

  
A 3. Inkoop sociaal domein 2021 1. Een aanbesteding te starten voor de jeugdhulp op basis 

van een indeling van clusters met ingang van 1 januari 
2021. 

2. Een aanbesteding te starten voor Wmo integrale 
ondersteuning met ingang van 1 januari 2021. 

3. Een aanbesteding te starten voor Wmo Beschermd 
Wonen met ingang van 1 juli 2021. 

4. Daarbij te kiezen voor een aanbestedingssystematiek en 
bekostigingsvormen, die het meest bijdragen aan de 
doelstellingen van de vernieuwde inkoop waardoor o.a. 
resultaatsturing mogelijk wordt gemaakt en welke zal 
leiden tot een andere relatie met aanbieders, waarbij in 
gezamenlijkheid gewerkt wordt aan het realiseren van de 
maatschappelijke veranderopgave. 

5. Daarbij samen te werken met de andere zeven 
gemeenten in de regio. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 7 april 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Proeftuin aardgasvrije wijk Nieuw-Wehl 1. Nieuw-Wehl aan te melden bij het ministerie van BZK als 

proeftuin Aardgasvrije Wijken, waarbij het Wijkwarmte-
plan Nieuw-Wehl en het Projectplan Wijkwarmteplan 
Nieuw-Wehl als basis dienen. 

2. De teamleider Leefomgeving van de afdeling Ruimte 
gemandateerd de aanvraag in te dienen. 

3. De raad te informeren met de raadsmededeling. Redactie 
aanvulling af te doen door portefeuillehouder. 

  

B 4. Beëindiging scouting Van Nispengroep 
Wehl 

1. Gebruik te maken van het recht van eerste koop voor de 
ondergrond en opstal Doesburgseweg 10A te Wehl voor 
een symbolisch bedrag van € 1,-. 

2. De locatie Doesburgseweg 10A aangemerkt als strategische 
locatie. 
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B 5. Aangepaste verkoop ondergrond en 

parkeerterrein Rouwcentrum Wehl 
1. In afwijking van het collegebesluit van 23 oktober 2018 de 

ondergrond en slechts een gedeelte van het parkeerterrein 
aan de Jhr. de Bellefroidweg 11 in Wehl te verkopen aan 
Stichting Rouwcentrum Wehl tegen een koopsom van  
€ 102.000,- k.k.. 

2. De kosten voor herinrichting van circa € 43.000,- van de 10 
parkeerplaatsen op gemeentegrond langs de Jhr. de 
Bellefroidweg te dekken uit de verkoopopbrengsten. 

3. Als voorwaarde bij de verkoop opgenomen dat de 
herinrichtingskosten van de 10 parkeerplaatsen naar rato 
worden verrekend met Stichting Rouwcentrum Wehl indien 
binnen een termijn van tien jaar na eigendomsverkrijging 
door de Stichting het rouwcentrum en het bijbehorende 
parkeerterrein worden overgedragen aan een commerciële 
partij. 

4. Ingestemd met het Addendum waarin de wijzigingen / 
aanvullingen op de reeds getekende koopovereenkomst 
zijn opgenomen. 

5. De procedure tot onttrekking van een gedeelte van het 
parkeerterrein bij het rouwcentrum aan het openbaar 
verkeer opnieuw in procedure te brengen, rekening 
houdend met de gewijzigde oppervlakte. 

6. De financiële effecten van dit voorstel te betrekken bij de 
bestuurlijke monitor 2020. 

  

B 6 Aanbesteden Wide Area Network (WAN) 
infrastructuur 

1. Een vrijwillige Europese publicatie te plaatsen over een 
voorgenomen afwijkende inkoopprocedure voor onze 
Wide Area Network (WAN) infrastructuur. 

2. Als geen bezwaar op deze publicatie is ontvangen, af te 
wijken van de wettelijk vereiste Europees aanbestedings-
procedure en de nieuwe overeenkomsten enkelvoudig 
onderhands te gunnen voor een periode van 8 jaar. 

3. Het afdelingshoofd services gemandateerd om namens het 
college van B&W de overeenkomsten te tekenen. 

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


