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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 21 september vastgesteld. 
  
  
B 3.  Gezamenlijke aanbesteding publieke 

laadinfrastructuur voor elektrische auto’s 
1. Provincie Overijssel mandaat en volmacht verleend om: 

a. namens de gemeente een openbare Europese 
aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor 
elektrische auto’s te organiseren ten behoeve van alle 
deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te 
nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel 
gemachtigd tot het ondertekenen van de 
concessieovereenkomst. 

b. het contractmanagement met de concessiehouder te 
voeren gedurende de looptijd 

c. de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, 
conform de verlengingsopties in het Beschrijvend 
Document. 

d. indien nodig in te zetten van de optie om een 
concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De 
concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer 
en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, 
monitoringssysteem en contractmanagement voor de 
periode na 2023 door de provincie Overijssel. 

  
B 4. Principeverzoek verplaatsen woning 

Doetinchemseweg 20a te Wehl 
1. In principe medewerking te verlenen aan het plan om het 

bestaande dubbele woonhuis Doetinchemseweg 20/20a 
weer terug te brengen naar één woning en elders op het 
perceel een vrijstaande levensloopbestendige woning te 
realiseren. 

2. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang  te 
zetten als de initiatiefnemer een goedgekeurde ruimtelijke 
onderbouwing en landschappelijk inpassingsplan heeft 
ingediend indient; 

3. De afspraken en voorwaarden voor dit plan 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 7. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten 
Deelnemersovereenkomst 

1. Akkoord gegaan met de gewijzigde SVn deelnemers-
overeenkomst. 

2. De teamleider Leefomgeving gemachtigd de deelnemers-
overeenkomst te ondertekenen. 

  
B 8. Subsidiebeschikking kopersbegeleiding 

Overstegen - correctie btw 
De huidige beschikking tot subsidieverlening voor 
kopersbegeleiding gespikkeld bezit Overstegen (d.d. april 
2021) ingetrokken en vervangen door een nieuwe 
beschikking. 
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B 9. Toegankelijkheidsverklaringen van 

websites en webapplicaties 
1. De toegankelijkheidsverklaringen voor 

www.doetinchem.nl, https://besluitvorming.doetinchem.nl 
en https://formulieren.doetinchem.nl goedgekeurd en te 
publiceren volgens de wettelijke eisen uit het Tijdelijk 
besluit digitale toegankelijkheid Overheid. 

2. Mandaat gegeven aan de manager van de teams 
Publiekszaken, Communicatie en Informatiemanagement 
om de toegankelijkheidverklaringen in het vervolg goed te 
keuren voor openbare publicatie op 
www.toegankelijkheidsverklaring.nl en op 
www.doetinchem.nl/toegankelijkheidsverklaring. 

  
  
UITGESTELD OPENBARE BESLUITEN van 21 september 2021 
  
2e bestuurlijke monitor 2021 gemeente 
Doetinchem 

1. Vanuit de compensatieregeling voor corona ‘Maatwerk 
corona-ondersteuning’: 
a. Wijkvereniging Bezelhorst, gevestigd in wijkgebouw de 

‘Bezel-Inn’ een subsidie te verlenen van € 2.300 en deze 
te dekken uit de coronareserve; 

b. Schutterij St. Martinus Wehl een subsidie te verlenen 
van € 5.100 en deze te dekken uit de coronareserve; 

c. Stichting Mini Manna een subsidie te verlenen van  
€ 14.793,71 en deze te dekken uit de coronareserve. 

2. Een huurkorting toe te kennen aan een viertal huurders van 
gemeentelijke panden, zoals opgenomen in aanmelding 10 
ad. € 41.100 en deze te dekken uit de reserve corona. 

De raad voor te stellen: 

3. De tweede bestuurlijke monitor 2022 vast te stellen, met 
daarin: 
a. De financiële consequenties van de meicirculaire van 

het Rijk over het Gemeentefonds, zoals die in de 
raadsmededeling 2021-69 d.d. 29 juni 2021 zijn 
weergegeven. 

b. De in hoofdstuk één genoemde ontwikkelingen met 
financiële consequenties tot een bedrag van € 
1.370.000. 

4. Het saldo van de kosten en inkomsten van de coronacrisis 
uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de 
gemeente Doetinchem komen ad. € 344.000, ten laste te 
brengen van de coronareserve. 

5. Gezien de omvang van de coronareserve de bij de 1e 
Bestuurlijke monitor 2020 gedane initiële inleg van € 1,5 
miljoen uit de algemene middelen aan de coronareserve 
weer terug te laten vloeien naar de algemene middelen. 
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Vervolg van vorige pagina  
2e bestuurlijke monitor 2021 gemeente 
Doetinchem 

6. Het resterende saldo van onder beslispunt 3a, 3b, 4 en 5 
genoemde mutaties uit de tweede bestuurlijke monitor 
2021 ad. € 4.167.000, ten gunste te brengen van de 
algemene reserve. 

7. De in paragraaf 1.5 weergegeven technische 
begrotingswijzigingen vast te stellen. 

8. De begroting 2021 overeenkomstig bovenstaande 
beslispunten te wijzigen en hiertoe de 53e wijziging vast te 
stellen. 

  
  
Begroting 2022 gemeente Doetinchem. De raad voor te stellen: 

1. De begroting 2022 vast te stellen, waarmee ook wordt 
besloten: 
a. voor de weerstandsratio de ondernorm te bepalen op 

1,0 en de bovennorm op 1,5. 
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


