Openbare besluitenlijst b&w
van 23 maart 2021

College voltallig
Aanwezig

Afwezig

onderwerp

: ja
: M. Boumans, I. Lambregts,
M. Sluiter, J. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, G. Karssenberg,
A. Driessen
: nvt

besluit b&w

A-lijst
A 1.

Projectplan nieuwbouw Wilhelminaschool

1. Fase projectdefinitie af te ronden en over te gaan tot
ontwerp en realisatie van nieuwbouw Wilhelminaschool;
2. Het projectplan nieuwbouw Wilhelminaschool
vastgesteld.
a. Ingestemd met de kaders voor de te realiseren
nieuwbouw.
b. Ingestemd met het juridisch kader van de nieuwbouw.
c. Ingestemd met het participatie- en communicatieplan.
d. De rol van bouwheer voor totstandkoming van het
gehele gebouw en terrein over te dragen aan de
Wilhelminaschool van de ontwerpfase t/m nazorgfase.
3. Scenario 2 als voorkeursscenario vastgesteld als kwaliteitsniveau voor de nieuwbouw van de Wilhelminaschool
4. Ingestemd met de voorinvestering voor kinderopvang
Twinkel.
a. Scenario 2 als voorkeursscenario vastgesteld als
kwaliteitsniveau en bijbehorend financieel kader voor
de nieuwbouw van kinderopvang Twinkel.
b. Ingestemd dat het schoolbestuur van de
Wilhelminaschool, in haar rol van bouwheer voor
totstandkoming van het gehele gebouw en terrein,
tevens verantwoordelijk wordt voor juiste realisatie
van de kinderopvang.
5. Een keuze gemaakt voor aanvullende ambities mbt
circulariteit op basis van de notitie duurzaamheid en
circulariteit nieuwbouw Wilhelminaschool.
6. De Raad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van het projectplan nieuwbouw
Wilhelminaschool.
b. Voor de investering van nieuwbouw
Wilhelminaschool een krediet beschikbaar te stellen
van € 5.619.537,- te dekken uit onderwijshuisvestingsreserve.
c. Voor de voorinvestering van nieuwbouw
kinderopvang Twinkel (samenwerkingspartner
Wilhelminaschool) een krediet beschikbaar te stellen
van € 1.010.154,-.

Pagina 1 van 4

Openbare besluitenlijst b&w
van 23 maart 2021

College voltallig
Aanwezig

Afwezig

: ja
: M. Boumans, I. Lambregts,
M. Sluiter, J. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, G. Karssenberg,
A. Driessen
: nvt

onderwerp

besluit b&w

A 2.

Lokale preventieagenda Gewoon gezond
leven

De raad voor te stellen:
1. De lokale preventieagenda ‘Gewoon, gezond leven’ vast
te stellen inclusief de 3 bijlagen met Gewoon, gezond
leven - activiteiten en daarmee expliciet het volgende vast
te stellen:
1.1. Inzicht te geven in activiteiten gericht op Gewoon,
gezond leven en daarmee universele preventie te
versterken
1.2. Deze preventieagenda te zien als vertrekpunt voor
meer samenwerking, het leggen van meer
verbindingen en het benutten van kansen door de
kernpartners in de uitvoering
1.3. Voor de uitvoering en coördinatie van de lokale
preventieagenda, het college van b&w een opdracht
te laten opstellen voor de kernpartners.
1.4. De monitoring en borging van de uitvoering van de
preventieagenda concreet met resultaten vormgeven
in de opdrachten aan de kernpartners en bij te sturen
wanneer nodig.
2. Het college van b&w op te dragen binnen bestaande
budgetten explicieter in beeld te brengen welk deel
besteed wordt aan Gewoon, gezond leven en dit
inzichtelijk te maken vanaf de begroting 2022.

A 3.

Samenwerken en Programma Netwerk
Ouderen en Veerkracht Achterhoek

1. Ingestemd met het programma Ouderen Achterhoek
2021-2024 (Programma Veerkracht).
2. Ingestemd met het Voorstel samenwerkingsverband
Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek vanaf 2021.
3. Ingestemd met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
(€ 5.000) voor coördinatiekosten van het samenwerkingsverband voor de periode 2021 tot en met 2024.
4. De jaarlijkse kosten te dekken uit het budget ouderen
ontmoetingspunten (FCL 46100206/ECL 42010).

A 5.

Grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij

1. De raad voor te stellen om de grondexploitatie
Wijnbergen De Kwekerij vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een krediet van € 1,6 mln.
beschikbaar te stellen, dekking uit grondexploitatie
Wijnbergen De Kwekerij.
3. De bijlage ‘Grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij’ bij
het raadsvoorstel vertrouwelijk verklaard op grond van
artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2b
Wet openbaarheid van bestuur. Alsmede voor de raad op
grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet.
4. De raad voor te stellen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders om ten aanzien van de
bijlage geheimhouding op te leggen te bekrachtigen, op
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van
de Wet openbaarheid van bestuur (economische en
financiële belangen gemeente).Geheimhouding betreft:
- Grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij.
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B 1.

Openbare besluitenlijst.

De openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 vastgesteld.

B 4.

Beantwoording vragen ex artikel 38
Reglement van Orde

1. De vragen ex artikel 38 Reglement te beantwoorden.
2. Vragensteller te informeren over de beantwoording.

B 5.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom
Koningsweg 5

1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard in afwijking van
het advies van de Commissie Bezwaarschriften.
2. Het besluit van 20 oktober 2020 met kenmerk
1370860/1576415 in stand gelaten.

B 6.

Jaarstukken 2020, Begroting 2022
Omgevingsdienst Achterhoek

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2020 van de
Omgevingsdienst Achterhoek (Oda).
2. Kennis genomen van de begroting 2022.
3. De Raad voor te stellen bij de Oda geen zienswijze in te
dienen over de begroting 2022.

B 7.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zonnepark Bahrseweg

De raad voor te stellen om:
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de realisatie van een zonnepark aan de Bahrseweg.
2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te
merken als een definitieve verklaring van geen
bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen
zienswijzen ingediend worden.

B 8.

Principeverzoek Kommedwarssteeg
(Brewinc)

1. In principe medewerking te verlenen voor het wijzigen van
het gebruik van een woonzorg gebouw (in aanbouw) aan
de Kommedwarssteeg te Doetinchem naar een
gecombineerd gebruik van woonzorg met regulier wonen
voor senioren doormiddel van het verlenen van een
omgevingsvergunning met afwijking van een
beheersverordening (kruimelgevallenregeling).
2. Dit principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken
aanlevert.
3. Initiatiefnemer te informeren middels een brief met het
verzoek deze voor akkoord te retourneren.

B 9.

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 vastgesteld.

Besluit van de burgemeester
B 11a. Verlening vergunning bestaande
terrasinrichtingen en tijdelijke uitbreidingen

B 11b. Verlening vergunning voor bestaande
terrasinrichtingen en tijdelijke uitbreidingen

1. De terrasvergunningen voor de bestaande
terrasinrichtingen te verlenen tot 1 maart 2026.
2. De tijdelijke terrasvergunningen verlengd naar 1 juli 2021
voor alleen de tijdelijke uitbreidingen.
Kennis genomen van het besluit van de burgemeester om aan
de horeca:
1. De terrasvergunningen voor de bestaande
terrasinrichtingen te verlenen tot 1 maart 2026.
2. De tijdelijke terrasvergunningen verlengd naar 1 juli 2021
voor alleen de tijdelijke uitbreidingen.
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B 12.

1. Kennis genomen van de resultaten uit de zelfevaluatie
Suwinet en DigiD (bijlagen 1, 2 en 3).
2. De Collegeverklaring ENSIA 2020 met bijlagen (bijlagen 1, 2
en 3) vastgesteld en deze te ondertekenen en daarmee
goedkeuring geven om de resultaten te verzenden naar de
landelijke toezichthouders;Kennis genomen van het
verbeterplan ENSIA 2020 Suwinet en DigiD (bijlage 4) en
het verbeterplan Informatiebeveiliging van Laborijn
(bijlage 5).
3. Kennis genomen van de resultaten uit de zelfevaluatie
BAG, BGT en BRO 2020 (bijlagen 6, 7 en 8).
4. De bestuurlijke verantwoordingsrapportages BAG, BGT en
BRO 2020 (bijlagen 6, 7 en 8) vastgesteld en daarmee
goedkeuring gegeven om de resultaten te verzenden naar
de landelijke toezichthouders.
5. Ingestemd met de verbetermaatregelen in de
verantwoordingsrapportages voor de uitvoering van de
wettelijke taken uit de BAG, BGT en BRO.
6. Geheimhouding opgelegd voor de Collegeverklaring
inclusief bijlage DigiD en bijlage Suwinet (bijlagen 1 t/m 3),
de verbeterplannen (bijlagen 4 en 5) en het Assurance
rapport van de IT-auditor op grond van artikel 25, tweede
en vierde lid van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid,
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
voor onbepaalde duur, behoudens toezending van deze
bijlagen aan de landelijke toezichthouder.
7. Met een raadsmededeling de raad informeren over de
verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2020.

ENSIA 2020 verantwoording

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester
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