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A-lijst  
  
A 1. Aanbesteding Wmo huishoudelijke hulp 

2022 e.v. 
1. De huidige overeenkomsten Algemene Voorziening 

Schoonmaakhulp (AVS) en de maatwerkvoorziening 
huishoudelijke hulp, na overeenstemming met de 
aanbieders, middels een addendum te verlengen tot 1 
mei 2022; 

2. Te kiezen voor een aanbestedingsprocedure voor 
contractering van aanbieders Algemene Voorziening 
Schoonmaakhulp (AVS) en de maatwerkvoorziening 
huishoudelijke hulp en opdracht te geven voor het 
opstellen van een inkoopstrategie; 

3. De raad met een raadsmededeling te informeren over het 
verlengen van de huidige overeenkomsten met de 
huidige aanbieders en het kiezen voor een 
aanbestedingsprocedure voor contractering van 
aanbieders Algemene Voorziening Schoonmaakhulp 
(AVS) en maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp met 
als ingangsdatum 1 mei 2022. 

  
A 2. Klacht parkeren Gasthuissteeg 1. De aanbevelingen van de gemeentelijke Ombudsman 

gedeeltelijk overgenomen. 
2. Betrokkenen te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021 

vastgesteld. 
  
B 3. Stationsstraat 6 Wehl, vestigen 

parentshouse 
In principe medewerking te verlenen aan het vestigen van 
een Parentshouse aan de Stationsstraat 6 in Wehl onder de 
volgende voorwaarden: 
1. Er moeten twee parkeerplaatsen op het eigen terrein 

gerealiseerd worden; 
2. Een huismeester, door stichting Parentshouse Wehl aan te 

stellen, die naar behoefte als aanspreekpunt fungeert 
voor omwonenden, gemeente en bewoners. 

3. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang te 
zetten als de initiatiefnemer een goedgekeurde 
ruimtelijke motivatie indient; 

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

5. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 
6 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 
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B 5. Uitoefening aandeelhouder- en 

opdrachtgeverschap AGEM Gemeentelijke 
Energie B.V. 

1. Wethouder Dales aangewezen als degene die belast is 
met het aandeelhouderschap van AGEM Gemeentelijke 
Energie B.V. 

2. Wethouder Huizinga aangewezen als de opdrachtgever 
van AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 

  
B 6. Vervolgadvies inrichting en implementatie 

Regieteam Zorg en Veiligheid 
1. Ingestemd met de werkwijze en procesbeschrijving van het 

regieteam Zorg en Veiligheid als onderdeel van het Lokaal 
Zorgnetwerk. 

2. Akkoord gegaan met samenwerkingsovereenkomst. 
3. Akkoord gegaan met de conceptovereenkomst voor de 

verwerking van persoonsgegevens en voor de verdere 
afhandeling en ondertekening de teamleider beleid 
Maatschappij te machtigen. 

4. De evaluatie van de werkwijze en de samenwerkings-
afspraken een keer per zes maanden te laten plaatsvinden 
onder verantwoording van het Lokaal Zorgnetwerk 
Doetinchem. 

  
B 7. Vaststelling subsidie IrisZorg 2020 1. Kennis genomen van het jaarverslag 2020 en financieel 

verslag 2020 van IrisZorg. 
2. Voor het jaar 2020 het definitieve subsidiebedrag 

vastgesteld op € 3.273.231,- 
3. IrisZorg per brief te informeren over dit besluit. 

  
B 8. Vaststelling subsidie GGnet bemoeizorg 

2020 
1. Kennis genomen van de verantwoording en financieel 

verslag 2020 van project bemoeizorg GGNet ten behoeve 
van de eindverantwoording van de subsidie over 2020. 

2. De subsidie voor 2020 definitief vastgesteld op  
€ 145.382,- 

3. GGNet per vaststellingsbeschikking op de hoogte te 
stellen van dit besluit. 

  
B 9. Vaststelling subsidie Hierzorg 2020 1. Kennis genomen van het jaarverslag en financieel verslag 

2020 van Hierzorg. 
2. Voor het jaar 2020 het definitieve bedrag vastgesteld op  

€ 105.456,- 
3. Hierzorg door middel van een vaststellingsbeschikking  te 

informeren over dit besluit. 

  
B 10. Vaststelling subsidie Stichting Jongeren 

opvang Doetinchem 
1. Kennis genomen van het jaarverslag 2020 inclusief de 

financiële verantwoording 2020 van Stichting 
Jongerenopvang Doetinchem ten behoeve van de 
eindverantwoording van de subsidie over 2020. 

2. De subsidie vastgesteld op € 145.955,- 

3. Stichting Jongerenopvang Doetinchem per 
vaststellingsbeschikking te informeren over dit besluit. 
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B 11. Vaststelling subsidie Toeleiding Zorg Entrea 

Lindenhout 2020 
1. Kennis genomen van het jaarverslag 2020 en financieel 

verslag 2020 van Entrea Lindenhout ten behoeve van de 
eindverantwoording van de subsidie over 2020. 

2. Voor het jaar 2020 het definitieve subsidiebedrag 
vastgesteld op € 117.800,- 

3. Een bedrag van € 2510,- terug te vorderen van Entrea 
Lindenhout. 

5. Entrea Lindenhout door middel van een vaststellings-
beschikking te informeren over dit besluit. 

  

  

Uitgesteld openbaar besluit van 21 september 2021 

Planschade omgevingsvergunning 
Kommedwarssteeg 

1. Het advies van de planschadecommissie overgenomen en 
conform dat advies aan aanvraagster toe kennen:  
een tegemoetkoming in planschade ter hoogte van  
€ 9.300,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf  
24 januari 2020 tot aan de dag van betaling. 

2. De volgende kosten te verhalen op Ontwikkelings-
combinatie Koopmans – WAM & Van Duren B.V.: 
a. het onder beslispunt 1 genoemde bedrag en de 

wettelijke rente over dat bedrag. 
b. de advieskosten van de planschadecommissie. 

3. Het door aanvraagster betaalde drempelbedrag planschade 
(€ 500,-) aan haar te restitueren. 

4. De gemachtigde van aanvraagster en Ontwikkelings-
combinatie Koopmans – WAM & Van Duren B.V. middels 
uitgaande brieven over de voor hen relevante beslispunten 
in kennis te stellen. 

  

Uitgesteld openbare besluiten van 28 september 2021 

Ontwikkeling woningbouw Asterstraat (Spoorzone) 1. In principe mee te werken aan het plan voor de realisatie 
van 30 wooneenheden in het goedkope huursegment 
voor starters en kleine gezinnen aan de Asterstraat in 
Doetinchem. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen of de ruimtelijke 
uitwerking van het plan aanvaardbaar en uitvoerbaar is. 

3. Openbaar gebied aan de Asterstraat na realisatie van het 
plan in eigendom over nemen van Stichting Sité 
Woondiensten, tegen een symbolisch bedrag van € 1,-. 

4. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, overdracht openbaar gebied en overig 
kostenverhaal worden vastgelegd. 

5. Initiatiefnemer te informeren middels een brief, waarin 
ook wordt vermeld dat dit besluit vervalt als geen verdere 
uitwerking aan de plannen is gegeven binnen zes 
maanden na verzending van dit besluit. 
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Ontwikkeling woningbouw Dr. Huber Noodtstraat 
38a-42 

1. Onder voorwaarden in principe mee te werken aan het plan 
om de bestemming van de Dr. Huber Noodtstraat 38a, 38b, 
40 en 42 te wijzigen naar Wonen voor de realisatie van een 
complex met circa 64 appartementen en een parkeerkelder. 

2. Als voorwaarde te stellen dat het pand dr. Huber 
Noodtstraat 40 volledig geïntegreerd wordt in de 
nieuwbouwontwikkeling. 

3. Als voorwaarde te stellen dat de cultuurhistorie van de 
‘Petro-hal’ (nr. 38a) en de garage een plek krijgt in het 
ontwerp, d.m.v. weergave van de geschiedenis in het plan, 
hergebruik van materialen en het architectonische ontwerp 
van deze gebouwen als inspiratiebron te gebruiken in de 
uitwerking van het nieuwbouwplan. 

4. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, openbaar gebied en overig 
kostenverhaal worden vastgelegd. 

5. Initiatiefnemer te informeren middels een brief, waarin ook 
wordt vermeld dat dit besluit vervalt als geen verdere 
uitwerking aan de plannen is gegeven binnen zes maanden 
na verzending van dit besluit. 

  

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


