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A-lijst  
  
A 1. Koersnotitie Vrijetijdseconomie 1. De raad voor te stellen: 

1. De volgende drie speerpunten vast te stellen 
waarmee Doetinchem zich ontwikkelt als 
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in de 
Achterhoek, zoals verwoord in de Koersnotitie 
Vrijetijdseconomie 2020-2030: 

1. Doetinchem beleven 
2. Buiten-leven 
3. Vitale en gastvrije sector 

2. Kennis te nemen van het traject om te komen tot een 
nieuwe regionale uitvoeringsagenda vrijetijds-
economie voor de Achterhoek. 

2. Onder voorbehoud van het raadsbesluit de 
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 van 
Doetinchem vastgesteld, waarmee invulling wordt 
gegeven aan de hiervoor genoemde speerpunten. 

  
A 2. Vaststellen locatiekeuze en beschikbaar 

stellen voorbereidingskrediet voor 
nieuwbouw Wilheminaschool 

1. De locatie aan de Verdilaan 14a aangewezen als passende 
nieuwbouwlocatie voor de Wilhelminaschool, conform 
scenario 1 uit de ‘locatiestudie Wilhelminaschool’. En de 
gemeenteraad deze locatiekeuze ter kennisgeving aan te 
bieden. 

2. De raad voor te stellen: 
a. Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- inclusief 

btw beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
opstellen van een projectplan voor deze voorkeurs-
locatie waarin de volgende elementen conform 
kaders van het IHP nader worden uitgewerkt: 

 Verkeersveiligheid qua inrichting en omgeving; 

 Ruimtelijke inpassing; 

 Duurzaamheid; 

 Betrokkenheid buurt; 

 IKC ontwikkeling. 
b. Dit krediet ten laste te brengen van de reserve 

onderwijshuisvesting.  
3. Bijlage C van de locatiestudie onderwijshuisvesting 

Wilhelminaschool geheim verklaard op grond van artikel 
25 lid 1 en 2 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 b 
Wet openbaarheid van bestuur (de economische of 
financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en 
d, bedoelde bestuursorganen). Deze geheimhouding door 
de raad laten bekrachtigen zoals beschreven in de notitie 
“Geheimhouding en de raad”. Het raadsvoorstel, de 
locatiestudie en bijlage A en B zijn wel openbaar; 

  
A 4. Stationsstraat 29 Wehl De raad voor te stellen de afwijkingsbepaling 3.6.1  

(dak- en thuislozenvoorziening) uit het bestemminsplan 
‘Stationsstraat 29 Wehl – 2019’ te halen. 
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A 5. Uitstel betaling lokale heffingen eet- en 

drinkgelegenheden 
Het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering - aangewezen als 
invorderingsambtenaar (artikel 231 gemeentewet) -  de 
opdracht gegeven om, naar aanleiding van de door het Rijk 
opgelegde sluiting van eet- en drinkgelegenheden, de 
heffing van de lokale belastingen (gebruikersdeel 
belastingjaar 2020) op eet- en drinkgelegenheden per direct 
uit te stellen tot 1 juli 2020. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 10 maart 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Rapportage “Woningbehoefte in 

Gaanderen” 
1. De inhoud van de rapportage ‘Woningbehoefte in 

Gaanderen’ onderschreven. 
2. De rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ onderdeel 

te laten zijn van het gemeentelijk woningbouwprogramma, 
als zijnde een kwalitatieve verdieping van de 
woningbehoefte voor de kern Gaanderen zoals is 
opgenomen in de ‘Woningbouwstrategie 2019’.  

3. De rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ te delen 
met de gemeenteraad middels de raadsmededeling.  

  
B 4. Bouw woning Doetinchemseweg ong. in 

Doetinchem  
1. Het bezwaarschrift van 5 oktober 2017 tegen de afwijzing 

van een verzoek om wijziging van de bestemming Tuin 
naar de bestemming Wonen op het perceel 
Doetinchemseweg ongenummerd (kadastraal bekend als 
perceel DTC sectie P nr. 499) gegrond verklaard. 

2. In principe mee te werken aan het plan voor de bouw van 
één vrijstaande woning aan de Doetinchemseweg 
ongenummerd (kadastraal bekend als perceel DTC sectie P 
nr. 499), onder de volgende voorwaarden: 
a. De aanvrager moet met een ruimtelijke onder-

bouwing aantonen dat de ruimtelijke uitwerking van 
het plan aanvaardbaar en uitvoerbaar is; 

b. De afspraken en de kostentoerekening worden 
vastgelegd in een anterieure overeenkomst; 

c. De aanvrager levert de benodigde stukken aan 
binnen de standaard termijnstellingen. 

3. Mee te werken middels een bestemmingswijziging of een 
omgevingsvergunning met afwijking van het 
bestemmingsplan. 

4. Het principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na 
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken zoals 
benoemd bij beslispunt 2 aanlevert. 
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B 5. Vestiging woonzorggebouw Spoorstraat  

40-42 
1. In principe mee te werken aan het plan voor sloop van de 

bestaande bedrijfsgebouwen en het realiseren van een 
woonzorggebouw voor 21 jongeren met een licht 
verstandelijke handicap of autistische stoornis op het 
perceel Spoorstraat 40-42 te Doetinchem;  

2. Vooruitlopend op de uitvoering van het besluit dat 
voorkomt uit de bestuursopdracht “Aan de slag met wonen 
en zorg” d.d. 20 november 2019 mee te werken aan een 
initiatief voor de realisering van een woonzorggebouw.  

3. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing en 
onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het proces 
kan worden voortgezet met verlening van een 
omgevingsvergunning met uitgebreide procedure tot 
afwijking van de beheersverordening.  

4. Vastgesteld dat dit initiatief valt onder de categorie 
plannen waarvoor geen Verklaring van geen bedenkingen 
behoeft te worden gevraagd aan de gemeenteraad, zoals 
bedoeld in het raadsbesluit van 21 september 2017.  

5. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal en overig kostenverhaal worden 
vastgelegd.  

6. Initiatiefnemer te informeren middels een brief.  

  
B 6. Fusie voortgezet onderwijs  Een positief advies uit te brengen inzake de voorgenomen fusie 

tussen Ludger College en Ulenhofcollege.  

  
B 7. Mandaat uitvoering regeling rechtspositie 

b&w 
1. De secretaris gemandateerd om een beslissing te nemen op 

een aanvraag van een collegelid om een niet-partijpolitieke 
georiënteerde scholing als bedoeld in artikel 3, vierde lid, 
van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
gemeente Doetinchem 2019. 

2. De secretaris gemandateerd om het bepaalde in artikel 
3.2.11 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers (Loopbaanoriëntatie) uit te voeren.  

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


