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Openbare besluitenlijst b&w 
van 21 september 2021 

onderwerp beslu i t  b&w 

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 14 september vastgesteld. 
  
B 3. Naoberfonds jaarverslag 2020 

eindverantwoording 2019 
1. Met de raadsmededeling de gemeenteraad te informeren 

over het jaarverslag 2020 van het Naoberfonds. 
2. De eindverantwoording over 2019 vastgesteld. 

  
B 4. Aanwijzingsbesluit verbod voeren van 

dieren 
1. Vijver Beukenhage, gehele Canadapark en gehele park 

Overstegen aangewezen als plaatsen, bedoeld in artikel 
2:60 van de Apv, waar het verboden is dieren te voeren. 

  

B 5. Ontwikkeling zorgcomplex 
Amphionstraat/Rozengaardseweg 

1. Het principebesluit van 17 december 2019 ingetrokken. 
2. Onder voorwaarden in principe mee te werken aan het plan 

om de bestemming van de Amphionstraat 1- 3, 
Rozengaardseweg 1, 3, 3a en dr. Huber Noodtstraat 59-61 
te wijzigen ten behoeve van de realisatie van een 
woon(zorg)complex met crisisdienst. 

3. Als voorwaarde te stellen dat een beeldkwaliteitsplan 
wordt opgesteld. 

4. Als voorwaarde te stellen dat er voldoende parkeer-
gelegenheid wordt gerealiseerd. 

5. Als voorwaarde te stellen dat wordt ingestemd met de 
aankoop van de benodigde gemeentelijke grond voor een 
bedrag van €140 per m2 bvo en de teamleider bedrijfs-
voering gemachtigd tot verdere afwikkeling van de 
koopovereenkomst. 

6. 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. 

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

8. Initiatiefnemer te informeren middels 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 


