
College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  M. Sluiter, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 1 van 2 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 21 april 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 14 april 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Compensatie eigen bijdrage ouders zonder 

Kinderopvangtoeslag als gevolg van 
coronamaatregelen 

1. Compensatie te verlenen aan ouders zonder kinderopvang-
toeslag die een eigen bijdrage betalen voor de afname van 
peuteropvang, in verband de landelijk genomen 
maatregelen omtrent corona. 

2. De eigen bijdrage te compenseren zolang de landelijke 
maatregelen van kracht zijn ten aanzien van sluiting van 
kinderopvang. 

3. De compensatie voorlopig te dekken uit het budget 
onderwijsachterstandenbeleid (4 430 45 01) en op termijn 
te verrekenen met de middelen die het Rijk hiervoor 
beschikbaar stelt. 

4. De kinderopvangorganisaties middels de brief te 
informeren. 

  
B 4. Subsidie schakelklassen Hagen en 

Noorderlicht schooljaar 2020 - 2021 
1. Stichting IJsselgraaf een subsidie te verlenen van € 84.375 

voor de schakelklassen op obs Hagen en obs Noorderlicht 
gedurende het schooljaar 2020 – 2021 (dekking t.l.v. het 
budget onderwijsachterstandenbeleid – 4 430 45 01) 

2. Stichting IJsselgraaf middels de subsidiebeschikking te 
informeren. 

  
B 5. Concept programmabegroting 2021 

(onderdeel van meerjarenbegroting 2019-
2022) Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers 

De gemeenteraad te adviseren geen wensen en / of 
bedenkingen te formuleren op de concept-programma-
begroting 2021 (onderdeel van de meerjarenbegroting 2019-
2022) van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 

  
B 6. Uitbreiding supermarkt Houtsmastraat 150 1. In principe medewerking te verlenen aan “De Grutterij” 

Beleggings- en Financieringsmaatschappij B.V. (hierna De 
Grutterij) voor het uitbreiden van de supermarkt Albert 
Heijn aan de Houtsmastraat 150 tot een maximale winkel-
vloeroppervlakte van 1500 m2 met een kruimelafwijking. 

2. Ingestemd met verkoop van 386 m2 grond (onder 
opschortende voorwaarde van verkregen omgevings-
vergunning) voor € 100.000, - excl. BTW en het 
afdelingshoofd bedrijfsvoering gemachtigd tot verdere 
afwikkeling van de koopovereenkomst en het passeren bij 
de notaris onder de volgende voorwaarden: 
a. De grond wordt bouwrijp (als bouwterrein in fiscale 

zin) geleverd door de bestrating op te nemen, bomen 
te verplaatsen en de bloembak en de verlichting te 
verwijderen. De kosten voor dit fiscaal bouwrijp maken 
komen bovenop de aankoopprijs van de grond; 

b. Alle verdere kosten komen voor rekening en risico van 
De Grutterij; 
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Vervolg van B 6 3. Ingestemd met de ruil van perceel DTC01N2177 met de 

beoogde locatie voor de (blijvende) buitenruimte van de 
expeditieruimte; 

4. De opbrengst – verminderd met de kosten voor het 
bouwrijp maken – ten gunste te brengen van de post 
grond- aan en verkopen met nummer ecl 31010 en flc 
nummer 48.305.009; 

5. Synchroon aan de koopovereenkomst een anterieure 
overeenkomst te sluiten waarin o.a. een voorschot op de te 
maken kosten, planschadeverhaal en overig kostenverhaal 
worden vastgelegd. 

6. Dit principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na 
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken 
aanlevert. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


