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A-lijst  
A 2. Convenant SROI 1. Aan te sluiten bij het Convenant Uniformering Social 

Return Oost Nederland. 
2. Wethouder Huizinga het convenant namens het college 

te laten ondertekenen. 
3. Ingestemd met het voorgestelde vervolg om te komen tot 

een regionaal beleidsplan SROI. 
  
A 4. Tijdelijke Terrasvergunningen 1. Kennisgenomen van het voorgenomen besluit van de 

burgemeester: 
a. aan de horecaondernemers van de gemeente 

Doetinchem de bestaande terrasinrichtingen, die 
een vergunning hebben verkregen tot 2018 en 
tweemaal toe ambtshalve tot uiteindelijk 1 maart 
2020, te verlengen tot 1 september 2020 en hiervoor 
een tijdelijke terrasvergunning te verlenen tot 1 
september 2020. 

b. uitbreidingen/aanpassingen van de bestaande 
terrasinrichtingen, die enkele horecaondernemers 
hebben verzocht middels tekeningen en die ook zijn 
goedgekeurd door de adviesinstanties, toe te staan 
onder extra voorschriften. 

c. horecaondernemers zonder een bestaande 
terrasinrichting, met een vergunning tot 2018 en 
tweemaal toe ambtshalve tot uiteindelijk 1 maart 
2020, geen toestemming te verlenen voor het 
gebruik maken van overige gemeentegronden in de 
gemeente Doetinchem. 

2. De precarioheffing voor terrasvergunningen in de 
gemeente Doetinchem voor drie maanden kwijt te 
schelden. 

3. Geen extra precarioheffing voor de tijdelijke uitbreiding 
van de terrassen van 1 juni tot 1 september 2020 te 
heffen. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 19 mei 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Jaarverslag 2019 Ombudsman 1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van de 

Ombudsman van de gemeente Doetinchem, waarin een 
positief oordeel wordt uitgesproken over de gemeente en 
de uitvoeringsorganisaties (BUHA B.V., Buurtplein B.V. en 
Laborijn). 

2. De raadsmededeling ‘Jaarverslag 2019 Ombudsman’ 
vastgesteld en aan te bieden aan de raad. 
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B 4. Aanbestedingsstrategie verdubbeling 

Europaweg - N316 - Aansluitingen A18 
1. De Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure op 

te starten. 
2. De selectieleidraad vastgesteld, waarbij de belangrijkste 

criteria zijn: 
2.1. Ervaring met het integraal realiseren van een 

reconstructie van een verkeersintensieve 
gebiedsontsluitingsweg in een bebouwde omgeving; 

2.2. Ervaring met het realiseren van ei-rotondes op een 
gebiedsontsluitingsweg; 

2.3. Ervaring met het realiseren van aansluitingen van 
een autosnelweg (A-weg) op een provinciale weg (N-
weg); 

2.4. Ervaring met een gelijktijdige uitvoering van de 
kerncompetenties m.b.t de technische bekwaamheid 
besluitpunten 2.1. t/m 2.3; 

2.5. Voldoen aan een Milieumanagementsysteem NEN-
EN-ISO 14001:2015; 

2.6. Ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid 
(CO2-prestatieladder). 

3. De inschrijvingsleidraad vastgesteld, waarbij het 
gunningscriterium Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving (EMVI) op basis van de Beste Prijs-
KwaliteitsVerhouding (BPKV) wordt toegepast met de 
volgende kwaliteitscriteria: 
3.1. Hinderbeleving (communicatie, bereikbaarheid, 

overlast ed.); 
3.2. Uitvoeringsplanning 
3.3. MilieuKostenIndicator (MKI) asfalt. 

4. Het vaststellen van de vijf geselecteerde inschrijvers voor 
de inschrijvingsfase gemandateerd aan projectwethouder 
dhr. R. Steintjes. 

5. Het voornemen tot gunnen gemandateerd aan 
projectwethouder dhr. R. Steintjes. 

  
B 6. Verlenging termijn garantstelling 

samenwerking Graafschap College en Saza 
1. De door de gemeente Doetinchem verstrekte garanties op 

grond van de getekende driepartijenovereenkomst tussen 
gemeente, Saza en Graafschap College te verlengen voor 
tenminste een half jaar. 

2. Mandaat verleend aan het afdelingshoofd Maatschappij 
om namens het college het nog op te stellen addendum op 
de driepartijenovereenkomst te tekenen. 
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B 7. Starten met regieapplicatie sociaal domein 

Buurtplein zonder dat archieffunctionaliteit 
beschikbaar is 

1. Buurtplein toestemming te geven te starten met de nieuwe 
regieapplicatie terwijl de archieffunctionaliteit in deze 
applicatie nog niet voldoende beschikbaar is. 

2. Buurtplein opdracht te geven binnen een periode van 
maximaal 2 jaar met terugwerkende kracht de 
archiefvorming op orde te brengen. 

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


