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Openbare besluitenlijst b&w 
van 24 maart 2020 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1 Jaarverslag 2019 Commissie 

bezwaarschriften 
1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van de 

Commissie bezwaarschriften.  
2. De aanbeveling van de Commissie bezwaarschriften 

overgenomen inhoudende dat het advies van de 
Landsadvocaat “Maatwerk met de Awb” onder de 
aandacht wordt gebracht van medewerkers van de 
gemeente Doetinchem en op afstand van de gemeente 
gezette organisaties (Laborijn en Buurtplein).  

3. De uitvoering van beslispunt 2 belegd bij de 
afdelingshoofden BDO en Bedrijfsvoering.  

4. Het jaarverslag 2019 van de Commissie bezwaarschriften 
via een raadsmededeling ter kennis van de raad te 
brengen.  

  
A 2. Kadernota 2021 GR Laborijn 
  

1. Kennisgenomen van de kadernota 2021 van 
gemeenschappelijke regeling Laborijn. 

2. De gemeenteraad per raadsmededeling te informeren 
over de kadernota 2021 van Laborijn, na aanvulling van 
de mededeling met een alinea over actuele situatie i.v.m. 
Coronacrisis. Redactie aanvulling af te doen door 
portefeuillehouder. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 17 maart 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Klachtbehandeling door Ombudsman 1. De aanbevelingen van de gemeentelijke Ombudsman ter 

informatie aangenomen. 
2. Klager schriftelijk te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 
  
B 4. Overdracht openbaar gebied West Indische 

buurt 
1. Openbaar gebied in de West Indische buurt en aan de 

IJsselstraat in Doetinchem tegen een koopsom van € 1,-  
in eigendom over te nemen van Stichting Sité 
Woondiensten, conform de concept koopovereenkomst. 

2. De kosten van de overdracht van circa €1.500,- te betalen 
uit de post algemeen panden/gronden (48305009/38900).  

  
Uitgesteld openbaar besluit van 17 maart 2020   
Klacht 1. De klacht niet in behandeling genomen.  

2. Een schriftelijke beslissing aan klager te verzenden.  
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