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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Actieplan Achterhoekse jongeren naar 

werk, school of betekenisvolle 
daginvulling 2.0, 2022-2025 

1. Ingestemd met het Actieplan Achterhoekse jongeren naar 
werk, school of betekenisvolle daginvulling 2.0,  
2022 – 2025. 

2. Ingestemd om als centrumgemeente de beschikbare 
budgetten voor de arbeidsmarktregio in het kader van de 
crisis- en herstelmaatregelen € 807.731 voor het Actieplan 
Achterhoekse jongeren 2.0 in te zetten en deze beschikbaar 
te stellen voor de gehele looptijd van het Actieplan. 

3. De lokale, Doetinchemse jaarlijkse bijdrage van €10.000 – 
€11.000 gedurende 4 jaar vastgesteld van in totaal €42.811. 

4. De lokale, Doetinchemse bijdrage voor 2022 t/m 2025 te 
bekostigen vanuit de Algemene kosten Sociaal Domein. 
(FCL 46100501). 

5. De raad middels een raadsmededeling hiervan op de 
hoogte te stellen. 

  
B 4. Jaarverslag 2020 – 2021 LerenWerkt 1. Kennis genomen van het regionaal jaarverslag 

LerenWerkt (leerplicht + RMC Achterhoek) over het 
schooljaar 2020 -2021. 

2. De gemeenteraad middels een raadsmededeling hierover 
te informeren. 

  
B 5.a VTH-Uitvoeringsplan 2022  

(besluit van het college) 
1. Het Uitvoeringsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving 2022 (hierna: VTH-Uitvoeringsplan) vastgesteld 
voor zover het college van burgemeester en wethouders 
het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit uitvoerings-
plan door middel van een raadsmededeling. 

  

B 5.b VTH-Uitvoeringsplan 2022  
(besluit van de burgemeester) 

1. Het Uitvoeringsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving 2022 (hierna: VTH-Uitvoeringsplan) vastgesteld 
voor zover de burgemeester het bevoegde gezag is. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit uitvoerings-
plan door middel van een raadsmededeling. 
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B 7. Principeverzoek realisatie appartement en 

uitbreiding winkel, Bokkenstraat 4 Wehl 
1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 

een inpandig appartement in het achterhuis van de 
boerderij en aan de realisatie van een ontmoetingsplek 
met workshop-ruimte, verwerkingskeuken en uitbreiding 
van de bestaande winkel aan de Bokkenstraat 4 te Wehl. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voortgezet door verlening van een 
omgevingsvergunning met uitgebreide procedure tot 
afwijking van de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 
2020’. 

3. Vastgesteld dat dit initiatief valt onder de categorie 
plannen waarvoor geen Verklaring van geen bedenkingen 
behoeft te worden gevraagd aan de gemeenteraad, zoals 
bedoeld in het raadsbesluit van 21 september 2017. 

4. Alle afspraken vast te leggen in een op te stellen anterieure 
overeenkomst die, door alle betrokken partijen, 
voorafgaande aan de planologische procedure, moet zijn 
getekend. 

5. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemers niet 
binnen 12 maanden de benodigde stukken hebben 
aangeleverd. 

  
B 10. Nieuw contract Microsoft licenties 2022 1. Toestemming verleend om een Europese aanbesteding te 

starten voor de vervanging van het huidige contract voor 
Microsoft licenties ten behoeve van de ICT-samenwerking. 

2. De manager Bedrijfsvoering en Strategie het mandaat 
gegeven voor het verstrekken van de opdracht. 

  
B 11. Geamendeerde begroting 2022 De geamendeerde begroting 2022 gemeente Doetinchem 

goedgekeurd voor verzending naar de raad. 
  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 18 januari 2022  
Verkenning stedenbouwkundige mogelijkheden 
Amphionpark e.o. 

1. De uitwerking van de bestuursopdracht voor een 
stedenbouwkundige verkenning van het Amphionpark e.o. 
vastgesteld. 

2. Een GO gegeven voor de verdere uitwerking tot 
herontwikkeling van het Amphionpark e.o. 

  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


