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Openbare besluitenlijst b&w 
van 16 november 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 3. Uitvoeringsagenda Armoedebeleid & 

Schulddienstverlening 2022-2026 
1. De uitvoeringsagenda Armoedebeleid & 

Schulddienstverlening 2022-2024 vastgesteld en hiermee 
een vervolg te geven aan de uitvoering van de 
Beleidskaders Armoedebeleid 2018-2022. 

2. De focus, doelstellingen en activiteiten voor de uitvoering 
van armoedebeleid en schulddienstverlening te richten op 
duurzame uitstroom, jongeren & schulden, kwetsbare 
groepen, toegankelijkheid en doorontwikkelen & verder 
bouwen. 

3. De uitvoeringsagenda via een raadsmededeling te delen 
met de gemeenteraad. 

4. De adviezen van de sociale raad mee te nemen en op het 
advies te reageren met een brief. 

  
A 5. Verkoop grond Fabriekstraat 49 1. Twee percelen grond, gelegen aan het adres Fabriekstraat 

49 te verkopen aan de huidige huurder middels een 
huurkoopovereenkomst waarbij een deel van de koopsom 
(€ 100.000,-) vooraf zal worden afgelost en het resterende 
aankoopbedrag (€ 93.207,50) in termijnen wordt voldaan. 

2. De verkoopopbrengst van deze grond te boeken op Fcl 
Verkoop Gemeentelijk Vastgoed (40305099/32070) en 
deze opbrengst toe te voegen aan de reserve 
vastgoedfonds conform de huidige spelregels. 

  
A 6. Omgevingsagenda tussenstap naar 

omgevingsvisie 
 

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Het college van b&w opdracht te geven om de 

omgevingsagenda verder uit te werken naar een 
omgevingsvisie door de opgaven als opgenomen in de 
omgevingsagenda (uitgave november 2021) te prioriteren 
en uit te werken. 

2. In de tussentijd de volgende 3 punten te hanteren als 
werkwijze, gebruik makend van de informatie zoals die is 
verwoord en weergegeven in de omgevingsagenda 
Doetinchem. 
2.1. De opgaven uit de omgevingsagenda leidend te 

laten zijn bij het initiëren of meewerken aan 
projecten en initiatieven die van invloed zijn op de 
fysieke omgeving. 

2.2. De opgaven en themabeschrijvingen uit de 
omgevingsagenda leidend te laten zijn bij het 
intrekken, actualiseren of opstellen van beleid dat 
invloed heeft op de fysieke leefomgeving. 

2.3. De opgaven, themabeschrijvingen en kansenkaarten 
te gebruiken als startpunt bij het onderzoek naar 
potentiële ontwikkellocaties of het nu gaat om 
bebouwing, aanleg van infrastructuur, natuur of 
anderszins, maar samenvattend van invloed zijnde op 
de fysieke leefomgeving. 

  
  



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

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

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 2 van 3 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 16 november 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 9 november 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Belastingverordeningen 2022 De raad voor te stellen om de volgende 12 belasting-

verordeningen voor 2022 vast te stellen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022 
2. Verordening hondenbelasting 2022 
3. Legesverordening 2022 
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2022 
5. Verordening marktgeld 2022 
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 
7. Verordening parkeerbelastingen 2022 
8. Verordening precariobelasting 2022 
9. Verordening reclamebelasting 2022 
10. Verordening rioolheffing 2022 
11.  Verordening toeristenbelasting 2022 
12. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2022 

  
B 4. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 

Wmo en jeugdhulp 2020/2021 (eerste 
helft) 

1. Kennis genomen van de uitkomsten van de 
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugdhulp 
2020/2021 (eerste helft); 

2. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken te 
betrekken in de reguliere gesprekken rondom de 
uitvoering van de opdrachtovereenkomst met Buurtplein; 

3. De gemeenteraad en de sociale raad te informeren over 
de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken. 

  
B 5. Verlenging Open House contracten Wmo- 

en jeugdhulp tot 1 juli 2022 
1. De Open House contracten voor Wmo- en jeugdhulp  te 

verlengen tot 1 juli 2022. 
2. De overgangsperiode voor cliënten om naar 

gecontracteerde aanbieders over te gaan, per 1 juli 2022 
vast te stellen tot maximaal 1 januari 2023. 

3. De tarieflijsten met nieuwe tarieven per 1 januari 2022 
vastgesteld. 

  
B 6. Wijziging verordening individuele 

studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 
De raad voor te stellen de bedragen in artikel 5 van de 
verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 
2018 te wijzigen met ingang van 1 januari 2022. 

  
B 7. Subsidievaststelling 2021 VIT-hulp bij 

mantelzorg 
1. De subsidie VIT-hulp bij mantelzorg 2021 vastgesteld op  

€ 133.519,50. 
2. Niet bestede middelen terug te vorderen: € 44.506,50. 
3. Kennis genomen van de resultaten van de 

Mantelzorgwaardering 2021. 
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B 10. Benoeming leden en plaatsvervangende 

leden hoofd- en centraal stembureau 
1. De huidige leden en plaatsvervangende leden van hoofd- 

en centraal stembureau te ontslaan. 
2. Nieuwe leden voor de periode van 01-01-2022 tot 01-01-

2026 benoemd: 

• De heer M. Boumans, burgemeester gemeente 
Doetinchem en voorzitter 

• Mevrouw S.M.A.B. Gries, teamleider publiekszaken 
gemeente Doetinchem en plaatsvervangende voorzitter 

• De heer B.P.M. Janssens, griffier gemeente Doetinchem 

• De heer J.F.M. Schoot, notaris te Doetinchem 

• Mevrouw M.E.F.M. Hetem, verkiezingsleider gemeente 
Doetinchem 

Alsmede benoeming van de plaatsvervangende leden: 

• Mevrouw H.B.A. Ruiterkamp, manager gemeente 
Doetinchem 

• De heer P.M. Fuijk, beleidsmedewerker gemeente 
Doetinchem 

• De heer H.R.P. Dumatubun, notaris te Doetinchem 

  
Uitgesteld openbaar besluit van 9 november 2021  
Ontwikkeling woningbouw Stationsstraat 26 te 
Wehl 

1. In principe mee te werken aan het plan om de bestemming 
van de Stationsstraat 26 in Wehl te wijzigen naar Wonen 
voor de realisatie van 8 toegankelijke (levensloop-
bestendige) wooneenheden in het middenhuursegment. 

2. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal en overig kostenverhaal worden 
vastgelegd. 

3. 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 


