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Openbare besluitenlijst b&w 
van 16 juni 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1. Bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 

voorjaar - 2020 
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk 

gebied - voorjaar - 2020'. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 

2020' in procedure te brengen. 
3. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 

worden ingediend en er geen aanleiding is voor ambtshalve 
wijzigingen, het plan voor te leggen aan de gemeenteraad 
voor vaststelling in overeenstemming met het concept 
raadsvoorstel. 

  
A 2. Uitbreiden outdoorcentrum Koningsweg 

5, Wehl 
1. In principe mee te werken aan de uitbreiding van een 

outdoorcentrum op de Koningsweg 5 in Wehl, in ieder 
geval onder de volgende voorwaarden: 
1.1. De bebouwing van de beide gebouwen mag totaal 

maximaal 3200 m2 bedragen. Voor het grootste 
gebouw mag de goothoogte en bouwhoogte 
maximaal 4,5 respectievelijk 9,5 m bedragen. Voor 
het kleinere gebouw hal mag de goothoogte en 
bouwhoogte maximaal 6 m respectievelijk 11 m 
bedragen; 

1.2. Het outdoorcentrum mag alleen ondersteunende 
horeca bevatten en uitsluitend ten dienste zijn van 
en ondergeschikt aan de outdoor activiteiten; 

1.3. Ter plaatse zijn alleen outdooractiviteiten 
toegestaan en geen stedelijke functies; 

1.4. Het plan moet op verantwoorde wijze 
landschappelijk en ecologisch worden ingepast 
waarbij de kleinste bebouwing ( kantine, 
instructieruimte, sanitaire ruimte e.d.) 
‘natuurinclusief’ moet worden gebouwd; 

1.5. De tijdelijke bouwwerken moeten direct na de bouw 
van de hallen worden verwijderd; 

1.6. Met initiatiefnemer worden afspraken gemaakt over 
het bijdragen in de kosten voor het verbeteren, 
beheren en onderhouden van de toegangswegen; 

1.7. De levensvatbaarheid van het outdoorcentrum moet 
worden aangetoond met ee 
haalbaarheidsonderzoek/ marktonderzoek; 

1.8. We starten de noodzakelijke planologische 
procedure pas als de initiatiefnemer een adequate 
Ruimtelijke onderbouwing heeft ingediend. 

2. De afspraken vast te leggen in een op te stellen 
anterieure overeenkomst waarin onder andere 
planschadeverhaal, onderhoud wegen, landschappelijke 
inpassing e.d. wordt geregeld. 

3. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemer niet 
binnen 6 maanden de benodigde stukken heeft 
aangeleverd. 
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A 4. Uittredevoorstel gemeente Oude 

IJsselstreek uit GR Laborijn 
1. Ingestemd met het besluit inzake uittreding van de 

gemeente Oude IJsselstreek uit de GR Laborijn hetgeen 
afspraken met betrekking tot de volgende invalshoeken 
betreft: 
a) Frictiekosten direct personeel 
b) Bedrijfsvoering/overhead 
c) Balans 
d) Projectkosten 

  
  
A 5. Dienstverleningsovereenkomst uitvoering 

Wsw gemeente Oude IJsselstreek door 
Laborijn 

Ingestemd met het besluit inzake dienstverlenings-
overeenkomst uitvoering Wsw gemeente Oude IJsselstreek 
door Laborijn. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 9 juni 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Ledenraadpleging in verband met uitstel 

ALV VNG 
1. Kennis genomen van de agenda en de bijbehorende 

stukken van de ledenraadpleging van de VNG alsmede van 
de ambtelijk opgestelde geannoteerde agenda. 

2. Via de ledenraadpleging akkoord gegaan met: 
2.1. de invulling van de vacatures in het bestuur en de 

commissies van de VNG; 
2.2. het financieel jaarverslag 2019 en de 

dechargeverlening van het VNG-bestuur; 
2.3. het contributievoorstel VNG 2021 met dien verstande 

dat wordt gestemd voor het geamendeerde voorstel 
wat een verhoging betekent van de contributie met 
2,9%; 

2.4. de GGU-voorstellen: kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 
en verruiming GGU met activiteiten handhaving & 
naleving; 

2.5. de resolutie ”Norm voor Opdrachtgeverschap”; 
2.6. het voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up 

van een eerdere resolutie. 
2.7. de ingezonden brief van de gemeenten regio Midden 

Holland wordt ondersteund. 
3. De gemeentesecretaris volmacht verleend om namens de 

gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit als 
bedoeld in het tweede beslispunt te stemmen in de 
ledenraadpleging. 

4. Het besluit als bedoeld onder punt 2 ter kennisname van de 
gemeenteraad te brengen via de raadsmededeling. 
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B 4a. AVA Vitens 22 juni 2020 
  

1. Kennis genomen van het jaarverslag 2019 van Vitens. 
2. Akkoord te gaan met goedkeuring van de jaarrekening 

2019 van Vitens. 
3. Akkoord te gaan met het dividendvoorstel 2019 van 

Vitens. 
4. Akkoord te gaan met kwijting aan de leden van de 

Directie en de RvC van Vitens voor hun taakuitoefening in 
2019. 

5. Akkoord te gaan met definitieve gunning van de 
accountantsdiensten aan PWC door Vitens. 

6. Akkoord te gaan met het voorstel tot statutenwijziging. 
7. Kennis genomen van de terugkoppeling uit de Commissie 

van Aandeelhouders tijdens de AvA. 
  
B 4b. Vergadervolmacht AVA Vitens 22 juni 2020 
(besluit van de burgemeester) 

Volmacht verleend aan de heer A.A.J. Baars om de gemeente 
Doetinchem te vertegenwoordigen op de aandeelhouders-
vergadering van Vitens op 22 juni 2020. 

  
B 5. Nadere vragen art 38 LBD - 

Vuurwerkgevolgen 
De brief Beantwoording nadere vragen LBD inzake 
vuurwerkgevolgen in Doetinchem vastgesteld. 

  
  
B 7. Verlenging maatregelen en financiële 

duidelijkheid zorgaanbieders i.v.m. 
coronacrisis 

De declaratieregeling voor zorgaanbieders tijdens de 
coronacrisis verlengen tot 1 juli 2020. 

  
  
B 9. Vaststelling subsidie bemoeizorg GGNet 

2019 
1. Kennis genomen van de verantwoording en financieel 

verslag 2019 van project bemoeizorg GGNet ten behoeve 
van de eindverantwoording van de subsidie over 2019. 

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op  
€ 162.636,30 

3. Een aanvullende subsidie verstrekt van € 19.261,30 en deze 
direct vastgesteld. 

4. GGNet per vaststellingsbeschikking op de hoogte te stellen 
van dit besluit. 

  
B 10. Vaststelling subsidie 2019 Hierzorg 
  

1. Kennis genomen van het jaarverslag en financieel verslag 
2019 van Hierzorg ten behoeve van de eindverantwoording 
van de subsidie over 2019. 

2. Voor het jaar 2019 het definitieve subsidiebedrag 
vastgesteld op € 104.000,-- 

3. Hierzorg door middel van een vaststellingsbeschikking te 
informeren over dit besluit. 

  
B 11. Vaststelling subsidie SJOD 2019 1. Kennis genomen van het jaarverslag 2019 en financiële 

verantwoording 2019 van de Stichting Jongerenopvang 
Doetinchem ten behoeve van de eindverantwoording van 
de subsidie over 2019. 

2. De subsidie vastgesteld op € 143.940,-- 
3. Stichting Jongerenopvang Doetinchem per 

vaststellingsbeschikking te informeren over dit besluit. 
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B 12. Vaststelling subsidie Toeleiding Zorg 2019 

 
1. Kennis genomen van het jaarverslag 2019 en financieel 

verslag 2019 van Entrea Lindenhout ten behoeve van de 
eindverantwoording van de subsidie over 2019. 

2. Voor het jaar 2019 het definitieve subsidiebedrag 
vastgesteld op € 120.310,-. 

3. Entrea Lindenhout door middel van de  
vaststellingsbeschikking te informeren over dit besluit. 

  
B 13. Verslag Archiefinspectie over het jaar 2019 1. Kennis genomen van de uitkomsten van de archiefinspectie 

2019. 
2. Ter verbetering van het kwaliteitssysteem en ter 

voorkoming van toekomstige incidenten, besloten de 
volgende maatregelen te nemen: 

a. De documentatie van taken en rollen en 
verantwoordelijkheden te harmoniseren en één 
overzicht maken waarin deze zaken duidelijk worden 
vastgelegd. 

b. Ten behoeve van het inbedden van kwaliteitszorg in 
een periodieke cyclus in 2020 externe toetsing te laten 
plaatsvinden. Hierbij digitale duurzaamheid en 
betrouwbaarheid van informatie als speerpunt mee te 
nemen in de verschillende toetsingsmomenten. 

c. Ter voorkoming van incidenten aanvullende afspraken 
te maken en vast te leggen in handleidingen en 
procedures en daarbij de gemeentearchivaris vaker en 
eerder te informeren. 

d. In 2020 en 2021 de archiefprocedures en 
functionaliteit bij Buurtplein gezamenlijk in te richten 
om de kwaliteit van archivering te verhogen. 

3. De VNG-modellen te blijven hanteren voor onze 
archiefverordening en besluit informatiebeheer en de 
kennis van KVAN/ BRAIN te betrekken bij het vastleggen 
van verantwoordelijkheden in de beheerhandleiding en 
procedures. 

4. De gemeenteraad middels een raadsmededeling te 
informeren over de uitkomsten van de archiefinspectie 
2019 en de maatregelen die het college naar aanleiding 
hiervan heeft genomen. 

5. De gemeentearchivaris per brief te informeren over de 
reactie op archiefinspectie 2019 en de verantwoording 
hierover aan de gemeenteraad, en de verslagen te 
verzenden aan de interbestuurlijk toezichthouder 
archieven. 

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


