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A-lijst  
A 1. Dekking cofinancieringsmiddelen Regio 

Deal 
1. De volgende financiële middelen te alloceren voor de 

dekking van Doetinchemse cofinanciering t.b.v. de 
volgende Regio Deal-projecten: 
a. € 36.000 uit het budget Uitvoeringsprogramma 

Doetinchem natuurlijk duurzaam ten behoeve van het 
project Circulair ondernemen op bedrijvenparken / 
toekomstbestendig ondernemerschap in 2020/2021 
(o.a. op Bedrijvenpark Wijnbergen); 

b. € 7.500 uit het budget Startbudget opgaven 
coalitieagenda 2019 ten behoeve van het project 
Cirkelregio De Achterhoek 2020/2022 en hiertoe een 
bestemmingsvoorstel te doen aan de gemeenteraad 
bij de Jaarrekening 2019; 

c. € 38.500 uit het krediet GRP - vervanging Gemalen en 
randvoorzieningen ten behoeve van het project 
Zuiverende kas. 

2. De volgende budgetneutrale middelen/capaciteit van de 
gemeente Doetinchem te alloceren voor de dekking van 
Doetinchemse cofinanciering t.b.v. de volgende Regio 
Deal-projecten: 
a. € 2.000 in ambtelijke uren uit de loonsom ten 

behoeve van het project Sleutel tot een 
energieneutrale woning; 

  
  
A 2. Verkoop complex woningen Stationsstraat 

Doetinchem  
1. Het complex van 38 woningen en 56 parkeerplaatsen aan 

de Stationsstraat 16-22 in Doetinchem te verkopen aan 
partij A, de hoogste bieder, conform het bepaalde in de 
koopovereenkomst.  

2. Het postief resultaat van de verkoop van het complex ten 
gunste te brengen van de Algemene Reserve. 

3. De raadsmededeling Verkoop complex woningen 
Stationsstraat na aanvulling, onder geheimhouding op 
basis van artikel 25, tweede en vierde lid, van de 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, 
onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
beschikbaar te stellen aan de leden van de raad. Redactie 
van de aanvulling af te doen door de porteuillehouder. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 11 februari 2020 vastgesteld. 
  
B 3a. VTH-uitvoeringsplan 2020  

(Advies aan college) 
1. Het uitvoeringsplan voor vergunningverlening, toezicht 

en handhaving 2020 (VTH-uitvoeringsplan) vastgesteld 
voor zover het college van burgemeester en wethouders 
het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit uitvoerings-
plan door middel van een raadsmededeling. 
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B 3b. VTH-uitvoeringsplan 2020  

(Advies aan burgemeester) 
1. Het uitvoeringsplan voor vergunningverlening, toezicht 

en handhaving 2020 (VTH-uitvoeringsplan) vastgesteld 
voor zover de burgemeester het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit uitvoerings-
plan door middel van een raadsmededeling. 

  
B 6. Actualisatie archeologische beleidskaart 1. De raad voor te stellen de herziene archeologische 

beleidskaart (kaartbijlage 6 RAAP rapport 2877 – tweede 
herziene versie) vast te stellen. Ten opzichte van de huidige 
kaart betekent dit: 
a. De kaart is aangevuld met locaties van recent 

uitgevoerde archeologische onderzoeken en – 
vindplaatsen, en de legenda zijn aangepast aan het 
sinds 2013 geldende archeologiebeleid. 

b. De grenzen van hoge, middelmatige en lage 
verwachtingszones op de kaart zijn in detail aangepast 
aan de hand van nieuwe inzichten. 

c. De kaart is uitgebreid met locaties van oorlog en 
defensie (WOI, WOII en Koude Oorlog). 

d. De ondergrenzen voor de binnenstad van Doetinchem 
(het Ei) zijn aangepast van 0m2 naar 15m2 met 
uitzondering van bodemingrepen op de fundering van 
bestaande gebouwen. 

e. Niet-historische waterpartijen zijn vrijgesteld van 
onderzoekverplichtingen. 

2. De raad voor te stellen de vigerende archeologische 
beleidskaart uit 2010 (kaartbijlagen bij RAAP rapporten 
1835,1943 en 2057) in te trekken. 

  
B 7. Uitvoeringsprogramma groen 2020-2023 In de periode 2020 t/m 2023 de reguliere groenbudgetten als 

volgt in zetten: 

1. € 160.000,- (€ 40.000,-/jaar) realisatie groen uit 
Groenstructuurplan; 

2. € 80.000,- (€ 20.000,-/jaar) 3000-bomenplan; 
3. € 20.000,- (€ 5.000,-/jaar) voorlichting en publiciteit; 
4. € 60.000,- (€15.000,-/jaar) realisatie natuur en landschap 

met vrijwilligers 
5. € 80.000,- (€ 20.000,-/jaar) fauna voorzieningen – 

biodiversiteit. 
6. Hiervoor het Uitvoeringsprogramma Groen 2020 t/m 2023 

vastgesteld. 
7. Dit programma iedere twee jaar te actualiseren. 
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B 8. Eikenprocessierupsbestrijding 2020 1. Het plan van aanpak ‘ Eikenprocessierupsbestrijding’ 

vastgesteld als aanpak voor 2020, met daarbij de 
volgende uitgangspunten:  
a. buiten de bebouwde kom (circa 2.700 bomen) 

preventief bestrijden met Xentari;  
b. binnen de bebouwde kom (circa 1.700 bomen) 

preventief bestrijden met Nematoden; 
c. curatieve bestrijding (zuigen) uit te voeren op basis 

van prioritering.  
2. Het beschikbare incidentele budget ‘acteren op excessen 

bij beheer en onderhoud openbare ruimte’ van  
€ 110.000,- in zijn geheel in zetten voor uitvoering van de 
eikenprocessierupsbestrijding 2020. Dit onder voorwaarde 
dat er een dekkingsvoorstel wordt gedaan voor de  
€ 50.000,- die naar verwachting nodig zal zijn voor de 
bestrijding van andere excessen in 2020. 

3. Voor de kadernota 2021 een voorstel maken over de 
structurele aanpak na 2020 en voor de langere termijn en 
de kosten hiervan. 

  
B 9. Grondstoffenplan 2020-2023 te 

onderzoeken inzamelmethoden 
1. Ten behoeve van het nieuwe grondstoffenplan 2020-2023 

de inzamelmethodes  

 Na-scheiding van restafval en PBD (plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken); 

 Betalen per lediging van de restafvalcontainer; 

 Wegbrengen van restafval naar een ondergrondse 
container, waarbij men per restafvalzak moet betalen; 

      nader onderzoeken. 

2. Kennis genomen van het evaluatierapport Grondstoffen-
plan 2015-2019. 

3. De raad, middels de raadsmededeling, te informeren over 
de stand van zaken rondom het nieuwe “Grondstoffenplan 
2020-2023”. 

  
B 10. Intrekken Verordening Beeldende Kunst  De gemeenteraad voor te stellen: 

1. De Verordening Beeldende Kunst in te trekken. 
2. De werkzaamheden van de commissie Welstand en 

monumenten uit te breiden met een adviesrol inzake de 
toevoeging van beeldende kunst in de openbare ruimte. 

3. Het besluit in werking te laten treden daags na publicatie 
van het raadsbesluit. 

  
B 11. Samen Veilig Doetinchem 2019-2022 1. De lokale dynamische aanpak ‘Samen Veilig Doetinchem’ 

2019-2022 vastgesteld. 
2. Kennisgenomen van het advies van de Sociale Raad over 

‘Samen Veilig Doetinchem’. 
3. De reactie aan de Sociale raad te versturen. 
4. De raad te informeren met de raadsmededeling. 
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B 12. Subsidie jongerenwerk 2020 1. De Gruitpoort een subsidie te verlenen van € 89.495 voor 

het jongerenwerk in 2020 (dekking t.l.v. het budget 
jeugdagenda – fcl. 4 610 02 02). 

2. De Gruitpoort te berichten via de subsidiebeschikking. 

  

  
Besluit van 13 februari 2020  
Erratum raadsvoorstel bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Kantoren, uitsluiten 
woningbouw en supermarkten - 2019’ 

Het raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019’ 
aan te vullen met een ambtshalve wijziging teneinde de 
woningbouwontwikkeling van Heideslag en de Motketel uit 
te sluiten van de parapluherziening en de raad voor te stellen 
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


