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A-lijst  
  
A 2. Circulair ambachtscentrum 1. De raad te vragen geen wensen en bedenkingen uit te 

spreken tegen het verstrekken van een garantie door 
gemeente Doetinchem aan Buha bv om een lening van 
maximaal € 4.000.000 aan te gaan om een circulair 
ambachtscentrum te realiseren. 

Onder voorbehoud dat de gemeenteraad geen wensen en 
bedenkingen uitspreekt:  
2. Verklaard, gelet op artikel 160 lid I sub e van de 

Gemeentewet, kennis te hebben genomen van het model 
van de akte van borgtocht (referentie E2a/01 122010) van 
de BNG. 

3. Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde 
voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te 
staan jegens BNG voor de richting nakoming van alle 
verplichtingen van Buha bv uit hoofde van de lening, 
overeenkomstig de model akte van borgtocht met 
referentie E2a/01122010, een en ander tot een maximum 
bedrag van € 4.000.000 (te vermeerderen met de pro rata 
parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en 
wettelijke en overeengekomen renten). 

Redactie aanvulling toelichting af te doen door portefeuille-
houders Bulten en Huizinga. 

  
A 4. Rapport Ombudsman 1. De klacht ongegrond verklaard. 

2. De aanbevelingen gedeeltelijk uit te voeren. 
3. Betrokkenen te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Bestuursopdracht onderwijshuisvesting De bestuursopdracht onderwijshuisvesting vastgesteld. 

Redactie aanvulling af te doen door portefeuillehouder. 
  
B 4. Ontwikkeling 10 woningen 

Plantsoenstraat 73 
1. In principe mee te werken aan de ontwikkeling van 10 

appartementen aan de Plantsoenstraat 73 in Doetinchem. 
2. Ingestemd met de verkoop van de benodigde 

gemeentelijke grond voor het kunnen realiseren van 
voldoende ruimte voor een parkeervoorziening op eigen 
terrein voor een bedrag van € 93 per m2 en de teamleider 
bedrijfsvoering gemachtigd tot verdere afwikkeling van 
de koopovereenkomst. 

3. De opbrengst – verminderd met de kosten voor het 
bouwrijp maken – ten gunste te brengen van de post 
‘Incidentele baten en lasten verkoop grond’ met nummer 
ecl 31010 en flc nummer 48.209.009. 
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Vervolg van B 4. Ontwikkeling 10 woningen 
Plantsoenstraat 73 

4. Synchroon aan de koopovereenkomst een anterieure 
overeenkomst te sluiten waarin o.a. afspraken, 
planschadeverhaal en overig kostenverhaal worden 
vastgelegd. 

5. Voor de realisatie van het plan de procedure van een 
uitgebreide omgevingsvergunning met afwijking van het 
bestemmingsplan te volgen. 

6. Vastgesteld dat dit initiatief valt onder de categorie 
plannen waarvoor geen Verklaring van geen bedenkingen 
behoeft te worden aangevraagd aan de gemeenteraad 
zoals bedoeld in het raadsbesluit van 21 september 2017. 

7. Dit principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na 
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken ten 
behoeve van beslispunt 1 aanlevert. 

  

B 5. Transformatie winkelverdieping Nieuwstad 
15 naar 12 appartementen 

1. In principe medewerking te verlenen (middels een afwijking 
omgevingsvergunning) aan de transformatie van de 
bestaande leegstaande winkelverdieping aan de Nieuwstad 
15 in Doetinchem naar 12 appartementen, waarvan 
maximaal 10 appartementen in het segment middelduur 
(€185.000-€350.000) en/of middenhuur (€850-€950 p/mnd) 
en minimaal 2 appartementen in het segment goedkope 
koopwoningen (maximaal €185.000) en/of sociale huur 
(maximaal €752 p/mnd). 

2. Een anterieure overeenkomst met verzoeker te sluiten 
waarin afspraken met betrekking tot de uitvoering van het 
plan worden vastgelegd. 

  

  

Uitgesteld openbare besluiten van 2 maart 2021  

Compensatiemaatregelen voor corona. De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Ter ondersteuning van verenigingen/stichtingen die 

financieel worden getroffen door corona een ‘eenmalige 
ondersteuningsbijdrage corona’ te geven van € 250 ter 
dekking van extra kosten/minder inkomsten. Dit, onder 
voorwaarde dat de vereniging/ stichting:  
a. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel en de statutaire zetel heeft in 
Doetinchem;  

b. primair is gericht op maatschappelijke doelstellingen;  
c. geen andere subsidie ontvangt van de gemeente 

Doetinchem, danwel op enigerlei wijze reeds 
compensatie voor coronakosten heeft ontvangen;  

d. akkoord gaat met publicering van de aanvraag in een 
toekenningsoverzicht coronasubsidies gD.  

2. Voor de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ 
maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar te 
stellen. Dit bedrag is het bestedingsplafond voor deze 
regeling. De regeling eindigt bij het bereiken van het 
bestedingsplafond. De aanvragen worden afgewikkeld op 
volgorde van binnenkomst.  
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Vervolg van Compensatiemaatregelen voor 
corona. 

3. Het college te mandateren tot het nemen van besluiten 
over de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’. Het 
college verantwoordt de uitgaven in de bestuurlijke 
monitoren en de jaarstukken.  

4. Voor maatschappelijke organisaties en instellingen die 
financieel zwaar getroffen worden door corona een 
‘Maatwerk corona-ondersteuning’ vast te stellen, 
waarvoor de volgende spelregels gelden:  
1. De maatschappelijke organisatie en instelling:  

a. heeft zijn statutaire zetel in Doetinchem en levert 
een bijdrage aan de beleidsdoelen zoals 
beschreven in de gemeentebegroting van 
Doetinchem.  

b. kan geen of in onvoldoende mate een beroep 
doen op de financiële regelingen van het Rijk en/of 
de provincie.  

c. toont aan de hand van de exploitatiebegroting en 
de reserves aan, niet in staat te zijn om de 
financiële gevolgen van corona zelf te dragen.  

2. We bieden geen ondersteuning aan commerciële 
instellingen.  

3. Over de ondersteuning voor corona aan een 
organisatie/instelling besluiten raad/ college, los van 
een eventuele subsidie die de organisatie/instelling 
ontvangt op grond van de subsidieverordening of 
specifieke subsidieovereenkomst.  

4. De organisatie/instelling met een subsidie van de 
gemeente kan als gevolg van corona, afwijken van de 
subsidievoorwaarden en/of prestaties die bij de 
subsidietoekenning waren overeen gekomen.  

5. Het college te mandateren tot het nemen van besluiten 
over de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ en 
over de ‘Maatwerk corona-ondersteuning’ tot een bedrag 
van € 20.000 per organisatie/instelling. Het college 
verantwoordt de uitgaven in de bestuurlijke monitoren 
en de jaarstukken.  

6. Bij de bestuurlijke monitoren en de jaarstukken te 
besluiten over de uitgaven van het college en achteraf 
het benodigde budget beschikbaar te stellen ten laste van 
de reserve corona.  

7. Kennis te nemen van het besluit van het college om, in 
afwijking van de door de raad vastgestelde Verordening 
precariobelasting 2021, de heffingsambtenaar opdracht 
te geven om ondernemers over het jaar 2021 tot en met 7 
november 2021 geen precariobelasting voor het gebruik 
van gemeentegrond voor hun terras in rekening te 
brengen. Het nadeel op de precariobelasting in de 
begroting 2021 ad € 70.000 ten laste van de reserve 
corona te brengen.  



College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  M. Sluiter, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 
                                                                                               

Pagina 4 van 4 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 9 maart 2021 

onderwerp beslu i t  b&w 

  

  
Vervolg van Compensatiemaatregelen voor 
corona. 

8. Kennis te nemen van het besluit van het college om aan 
ondernemers (met KvK inschrijving in de Gemeente 
Doetinchem) die daarom verzoeken, uitstel van betaling 
van lokale heffingen te verlenen tot 1 oktober 2021. 

  
Intentieverklaring UCI Super WK 2027 1. Ingestemd met de intentieverklaring waarin Achterhoek 

in Beweging het bid voor het UCI Super WK 2027 
ondersteunt. 

2. De gemeenteraad met een raadsmededeling te 
informeren over het UCI Super WK 2027 en het bid. 

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 
 


