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A-lijst  
  
A 5. DataLab Go. 1. Met de andere gemeenten in Gelderland Oost gedurende 

minimaal vier jaar (2021-2024) te participeren in het 
nieuw op te zetten regionale DataLab GO (Gelderland 
Oost). Dit conform de uitgangspunten van het rapport 
‘Gelderland kiest voor beleid dat hout snijdt’. 

2. In de loop van het tweede jaar van deze periode (2022) 
en in 2024 te evalueren en te besluiten over voortzetting 
dan wel (tussentijdse) beëindiging van deelname aan het 
DataLab GO. 

3. De structurele kosten van deelname aan het DataLab GO 
(in 2021 c.a. € 107.010, in 2022 c.a. € 153.849, in 2023 c.a. 
€ 202.224, in 2024 c.a. € 250.449) als volgt te dekken: 
a. voor 2021 de kosten (c.a. € 107.000) te dekken voor  

€ 20.000 uit advies budget van de gemeentesecretaris 
(40403025/38300), voor € 57.000 te dekken uit de 
verwachte onderuitputting op de ICT budgetten 
(40404030) en  voor € 30.000 uit aframing van 
reprokosten. 

b. uiterlijk bij de Kadernota 2022 een besluit te nemen 
over de dekking voor de jaren vanaf 2022. 

4. Naast deelname aan het DataLab GO in 2021 ook een 
intern verandertraject op te starten dat er op gericht is de 
eigen medewerkers datavaardiger te maken en de 
organisatorische randvoorwaarden te creëren om meer 
datagedreven te kunnen werken. Dit conform het rapport 
Gelderland kiest voor beleid dat hout snijdt’ en de 
begroting 2021 (programma Organisatie en financiën); 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 vastgesteld. 
  
B 3a. VTH-Uitvoeringsplan 2021  
(besluit van de burgemeester) 

1. Het uitvoeringsplan voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2021 (VTH-uitvoeringsplan) vastgesteld voor 
zover de burgemeester het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit 
uitvoeringsplan door middel van een raadsmededeling. 

  
B 3b. VTH-Uitvoeringsplan 2021 
(besluit van college) 

1. Het uitvoeringsplan voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving 2021 (VTH-uitvoeringsplan) vastgesteld 
voor zover het college van burgemeester en wethouders 
het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit 
uitvoeringsplan door middel van een raadsmededeling. 

  

B 4. Grond- en huurprijzen 2021 De grond- en huurprijzentabel 2021 vastgesteld. 
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B 7. Jaarstukken 2019 en Subsidieaanvraag 2021 

Stichting Stadskamer 
1. Kennis genomen van de jaarstukken 2019 en de 

subsidieaanvraag 2021 van Stichting Stadskamer. 
2. De subsidie over 2019 voor Stichting Stadskamer vastgesteld 

op €1.195.079,-. 
3. Stichting Stadskamer voor 2021 een subsidie van 

€1.233.623,- te verlenen voor (arbeidsmatige) dagbesteding 
en participatie in de samenleving als onderdeel van de 
budgetovereenkomst 2018-2021. 

4. Op basis van monitoring, behaalde resultaten en een 
kosten-batenanalyse nieuwe afspraken maken voor de 
periode vanaf 2022 en verder. Redactie verduidelijking brief 
af te doen door portefeuillehouder. 

  
B 8. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 

-2025 Stichting IJsselgraaf 
De gemeenteraad te informeren middels de raadsmededeling. 

  

B 9. Subsidieverlening ivm corona - Amphion 1. Kennis genomen van de subsidieverlening van de provincie 
Gelderland inzake corona steun Amphion 

2. Ingestemd met het verlenen van €250.000 subsidie aan 
Amphion als steun in het kader van corona. 

  

B 10. Mandaatbesluit Bewindvoering gemeente 
Doetinchem 

1. De uitvoering van Bewindvoering in het kader van 
Beschermingsbewind gemandateerd aan mevrouw  
M.G.M. Fielt, werkzaam als bewindvoerder van de 
gemeente Doetinchem. 

2. Het mandaat tot aanwijzing voor de uitvoering van 
bewindvoering vanaf heden te beleggen bij de teamleider 
BvFO. 

  

B 11. Buitengewone Algemene ledenvergadering 
van de VNG 

1. Kennis genomen van de agenda, de bijbehorende stukken 
en de geannoteerde agenda van de Buitengewone 
Algemene ledenvergadering van de VNG van 12 februari 
a.s. 

2. In de Buitengewone Algemene ledenvergadering van de 
VNG akkoord gaan met de: 
2.1. Benoeming van de notulencommissie Buitengewone 

Algemene ledenvergadering van 12 februari a.s.; 
2.2. Vaststelling van de notulen van de Algemene 

ledenvergadering van 25 september 2020; 
2.3. Verantwoording uitvoering moties eerdere Algemene 

ledenvergaderingen; 
2.4. Resolutie VNG-inzet kabinetsformatie; 
2.5. Resolutie Digitale Veiligheid; 
2.6. Invoering Landelijk Transitie-arrangement Beschermd 

Wonen, en 
2.7. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies. 

3. De burgemeester volmacht verleend om namens de 
gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit als 
bedoeld in het tweede beslispunt te stemmen in de 
Buitengewone Algemene ledenvergadering van de VNG 
van 12 februari a.s. 
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Vervolg van B11 Buitengewone Algemene 
ledenvergadering van de VNG 

4. Het besluit als bedoeld onder beslispunt 2 ter kennisname 
van de gemeenteraad te brengen door middel van een 
raadsmededeling. 

  

  

Uitgesteld openbaar besluit uit de collegevergadering van 24 november 2020 

Ontwerp 'Parapluherziening Externe veiligheid - 
2020'  
 

1. Ingestemd met de ontwerp ‘Parapluherziening Externe 
veiligheid – 2020’. 

2. De ontwerp 'Parapluherziening Externe veiligheid - 2020' in 
procedure brengen. 

3. Als er op de ontwerp ‘Parapluherziening Externe veiligheid 
– 2020’ geen zienswijzen worden ingediend en er geen 
aanleiding is voor ambtshalve wijzigingen, het plan voor te 
leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling in 
overeenstemming met een raadsvoorstel. 

  

Uitgesteld openbaar besluit uit de collegevergadering van 19 januari 2021 

B 10. Beslissing op bezwaarschrift ATLawyers 
tegen tweede uitvoeringsbeschikking Kool 
Vastgoed BV 

 

1. Het bezwaarschrift van ATLawyers voor zover ingediend 
namens J.H.N. van den Brink B.V. niet-ontvankelijk 
verklaard. 

2. Conform het advies d.d. 11 december 2020 van de 
commissie bezwaar het bezwaarschrift voor zover 
ingediend namens Phoen’x Investments B.V. ontvankelijk, 
maar ongegrond verklaard. 

3. Het bestreden besluit in stand gelaten. 
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van 

artikel 7:15, tweede lid, van de Awb afgewezen. 

  

Collegebesluit van donderdag 28 januari 2021  

Voortgang aanpak Coronacrisis Doetinchem De raadsmededeling ‘Voortgang aanpak Coronacrisis’ 
vastgesteld en ter kennisname door te geleiden naar de raad. 

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


