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B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 14 januari 2019 vastgesteld. 
  
B 3. Normen- en Toetsingskader 2019 1. Het Normen- en Toetsingskader voor de accountants-

controle 2019 vastgesteld. 
2. Het Normenkader 2019 ter kennisname aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 
  
B 4. Geamendeerde begroting 2020 gemeente 

Doetinchem 
De geamendeerde begroting 2020 gemeente Doetinchem, 
inclusief de begroting in één oogopslag 2020, goedgekeurd 
voor verzending naar de raad.  

  
B 5.  Evaluatie Katapult & Co 2019 1. Kennisgenomen van de evaluatie Katapult & Co 2019. 

2. Nog eenmalig subsidie te verlenen en het resterende 
bedrag van de projectmiddelen Eigen Kracht 
(FCL46409001) ad €16.393,- over te maken aan Katapult & 
Co. 

3. Katapult & Co informeren over dit besluit middels de 
beschikking.  

  
B 6. Evenementenkalender 2020 De Evenementenkalender 2020 vastgesteld. 
  
B 7. RES Achterhoek – voortgangsnotitie De raad, middels de raadsmededeling met bijlage 

“Voortgangsnotitie RES Achterhoek”, te informeren over het 
proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot een 
Regionale Energie Strategie in de Achterhoek.  
Redactionele aanvulling en verduidelijking raadsmededeling 
af te doen door portefeuillehouder.  

  
B 8. Vestiging hoveniersbedrijf Mussenhorstweg 

1 te Wehl 
1. In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van 

een hoveniersbedrijf aan de Mussenhorstweg 1 in Wehl 
en het bouwen van een bedrijfsgebouw met een 
oppervlakte met de grootte van ca. 266 m2 onder de 
volgende voorwaarden: 
1.1. Het hoveniersbedrijf moet landschappelijk worden 

ingepast; 
1.2. Op de locatie Varsseveldseweg 261 in Doetinchem 

moeten ter compensatie vóór de aanvang van de 
nieuwbouw twee agrarische schuren met een 
oppervlakte van ca. 634m2 geheel worden 
verwijderd;  

1.3. De noodzakelijke herzieningen van het  
bestemmingsplan ( bedrijfsbestemming 
Mussenhorstweg 1 en woonbestemming voor 
Varsseveldseweg 261) pas in gang te zetten als de 
initiatiefnemer een adequate Ruimtelijke 
onderbouwing indient. 
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Vervolg van B 8. 2. In principe medewerking te verlenen aan het geheel 

verwijderen van alle agrarische schuren op de locatie 
Varsseveldseweg 261 en de extra te slopen m2  
(ca. 1090 m2) door middel van een realisatieovereenkomst 
in depot te houden tot uiterlijk 31 december 2024. 

3. In principe medewerking te verlenen aan het verwijderen 
van het agrarisch bouwvlak op de locatie 
Varsseveldseweg 261, de bestemming van de 
bedrijfswoning te wijzigen naar ‘Wonen’ en 
landschappelijk in te passen. 

4. Deze medewerkingen in te trekken als initiatiefnemers 
niet binnen 6 maanden na het principebesluit de 
benodigde stukken aanleveren. 

5. De afspraken vast te leggen in een op te stellen 
anterieure overeenkomst. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


