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A-lijst  
  
A 2. Doetinchem in bedrijf: op weg naar 

Toplocatie Oost 
1. Het rapport ‘Doetinchem in bedrijf: op weg naar 

Toplocatie Oost’ met de volgende speerpunten 
vastgesteld: 
a. Zet in op menselijk kapitaal; 
b. Benut de kracht van de bedrijventerreinen; 
c. Netwerkkracht buiten de Achterhoek in te zetten. 

2. Tot een uitwerking van de economische agenda 2020-
2025 te komen op basis van bovenstaande speerpunten 
teneinde de blik naar buiten te verleggen en daarmee uit 
te groeien tot een netwerkstad met een economische 
spilfunctie in het oosten van het land. 

3. De raad door middel van de mededeling te informeren 
over het dit besluit. 

  
A 4. Achterhoeks Fonds voor 

Talentontwikkeling 
1. Ingestemd met de penvoering voor het Achterhoeks 

Fonds voor Talentontwikkeling door de gemeente 
Doetinchem voor de looptijd van 1 mei 2020 tot 1 mei 
2024. 

2. Aan beslispunt 1 de voorwaarde verbonden dat het 
financiële risico wordt gedeeld door de partner-
organisaties. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 24 maart 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 vast te stellen. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 557.500,- 

  
B 4. Raadsmededeling betreffende 

fietsenstalling Perlstein 
De raad met de raadsmededeling te informeren over het 
onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het 
sluiten van fietsenstalling Perlstein  

  
B 6. Beslissing op bezwaar C. Missetstraat 

(eerder fictief genummerd als 49 en 53) in 
Doetinchem 

Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor de  
C. Missetstraat (eerder fictief genummerd als 49 en 53)  
niet-ontvankelijk verklaard, conform het advies van de 
Commissie bezwaarschriften. 

  
B 7. Beslissing op bezwaar Hertelerweg 3 1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard conform het 

advies van de commissie bezwaarschriften. 
2. Het bestreden besluit van 11 april 2019 (met nummer 

20190079) in stand gelaten met aanpassing van het dictum. 

  
B 8. Overdracht Shuttle 1. Ingestemd met de overdracht van de LKKR. Doetinchem 

Shuttle aan het Binnenstad Bedrijf Doetinchem. 
2. Wethouder I. Lambregts gemachtigd om de overeenkomst 

‘Overdracht Shuttle’ te tekenen. (Beslispunt van de 
burgemeester) 
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B 9. ENSIA 2019 verantwoording 1. Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie 
Suwinet en DigiD (bijlagen 1, 2 en 3). 

2. De Collegeverklaring ENSIA 2019 met bijlagen (bijlagen 1, 2 
en 3) vastgesteld. Deze te ondertekenen en daarmee 
goedkeuring te geven om de resultaten te verzenden naar 
de landelijke toezichthouders. 

3. Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie BAG, 
BGT en BRO 2019 (bijlagen 4, 5 en 6). 

4. De bestuurlijke verantwoordingsrapportages BAG, BGT en 
BRO 2019 (bijlagen 4, 5 en 6) vastgesteld en daarmee 
goedkeuring gegeven om de resultaten te verzenden naar 
de landelijke toezichthouders. 

5. Ingestemd met de verbetermaatregelen in de 
verantwoordingsrapportages voor de uitvoering van de 
wettelijke taken uit de BAG, BGT en BRO. 

6. Geheimhouding opgelegd voor de Collegeverklaring 
inclusief bijlage 1 DigiD, bijlage 2 Suwinet en het Assurance 
rapport van de IT-auditor op grond van artikel 25, tweede 
en vierde lid van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, 
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
voor onbepaalde duur, behoudens toezending van deze 
bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouders. 

7. Met de raadsmededeling de raad te informeren over de 
verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2019. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


