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A-lijst  
  
A 1. ABCD aanpak Overstegen 1. Akkoord gegaan met de inzet van de ABCD aanpak ter 

versterking van de wijk Overstegen. 
2. De aanpak voor het eerste anderhalf jaar te financieren 

uit: 
a. Budget Wonen, FCL 48300104   € 25.000 
b. Budget Wijkwerk FCL 46100119   € 25.000 
c. Procesgeld Overstegen FCL 48100300   € 50.000 
d. Cofinanciering Sité   € 25.000 

3. De financiering uit het budget Wonen, budget Wijkwerk 
en de cofinanciering vanuit Sité over te hevelen naar 
Procesgeld Overstegen (FCL 48100300). 

4. De niet bestede middelen over 2021 en 2022 over te 
boeken naar het volgende dienstjaar voor de looptijd van 
de ABCD aanpak (2021, 2022 en 2023). 

5. Eind 2022 een evaluatie te doen naar de effecten van de 
ABCD aanpak en eventuele borging van de aanpak na de 
periode van anderhalf jaar. 

6. Bij de provincie Gelderland een aanvraag in te dienen 
voor cofinanciering van deze aanpak vanuit “pilots voor 
gebiedsgericht werken in kwetsbare wijken”. 

7. Wethouder Lambregts gemandateerd om namens het 
college de aanvraag en overeenkomst voor de provincie 
Gelderland te ondertekenen. 

8. De raad te informeren met de raadsmededeling. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 2 november 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Bestuursovereenkomst 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e 
fase (2022-2027) 

1. Ingestemd met de bestuursovereenkomst Zoetwater-
voorziening Oost-Nederland 2e fase Deltaprogramma 
(2022-2027). 

2. Wethouder R. Steintjes gemandateerd de bestuurs-
overeenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e 
fase Deltaprogramma (2022-2027) namens het college te 
ondertekenen. 

  
B 4. Vierde wijziging Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Doetinchem 2016 
1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene 

plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 te 
wijzigen conform de wijzigingslijst. 

2. Na vaststelling van de Apv door de gemeenteraad, het 
reeds vastgestelde Aanwijzingsbesluit verbod voeren van 
dieren gemeente Doetinchem opnieuw vast te stellen. 
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B 5. Functiewijziging Kerkstraat 8 Gaanderen 1. In principe medewerking te verlenen aan de functie-

wijziging van een agrarische bestemming naar een 
recreatieve bestemming voor de Kerkstraat 8 in Gaanderen. 

2. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang te 
zetten als de initiatiefnemer een goedgekeurde ruimtelijke 
onderbouwing indient. 

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

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 
maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 

  
B 6. Mgr. Hendriksenstraat 29 Wehl, realiseren 

vervangende bedrijfswoning 
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 

een vervangende vrijstaande bedrijfswoning en de 
daarvoor noodzakelijke vormverandering van het agrarisch 
bouwvlak. 

2. De planologische procedure pas in gang te zetten als de 
landschappelijke inrichting uit de omgevingsvergunning 
20160397 is gerealiseerd en als de initiatiefnemer een 
goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing indient. 

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

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 
maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 

  
B 10. Grondruil percelen Velswijkseweg 1. De twee ruilovereenkomsten van de percelen gelegen aan 

de Velswijkseweg tussen gemeente Doetinchem en de 
heren Bruil vastgesteld. 

2. De geruilde percelen die in eigendom komen van de 
gemeente in te richten als nieuwe natuur conform de GNN-
doelstellingen voor de Grote Beek. 

3. De bij deze ruil en inrichting horende kosten ten laste te 
brengen van het project “Grote Beek” met projectnummer 
75309. 

  
B 11. Subsidieaanvraag Leger des Heils 

Huiskamer 
1. Kennis genomen van de subsidieaanvraag van het Leger des 

Heils voor het starten van een Huiskamer. 
2. De subsidieaanvraag niet te honoreren in verband met 

voldoende beschikbaar aanbod. 
3. Het Leger des Heils per brief op de hoogte te brengen van 

dit besluit. 

  
B 12. Beperken openbaarheid bij overbrengen 

archieven 
Openbaarheid te beperken van inzage van over te brengen 
leerlingendossiers en beeldmateriaal van het Rietveld lyceum 
en een subsidiedossier van de gemeente Doetinchem. 

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 
 
 
        secretaris      burgemeester 


