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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2022 vastgesteld. 
  
B 3.  Toetreding leden Achterhoek Board tot 

bestuur stichting SmartHub 
Aan de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit van het algemeen 

bestuur om leden van de Achterhoek Board toe te laten 
treden tot het bestuur van de stichting Smarthub en 
daarbij geen schriftelijke zienswijze naar voren te 
brengen. 

   
B 4.  Verkoop glasvezelmantelbuis 

bedrijventerrein Keppelseweg 
1. De glasvezelmantelbuis, inclusief wijktechnische ruimte 

(WTR), op het bedrijventerrein Keppelseweg in verkoop 
brengen. 

2. De onderstaande 6 voorwaarden bij verkoop te hanteren: 
A. Gunning aan een bieder die aantoonbare ervaring 

binnen de glasvezelbranche heeft; 
B. Gunning aan de hoogste bieder met een minimum 

koopsom van € 10.000,-; 
C. Overdracht “as is” door middel van het vestigen van 

een recht van opstal conform artikel 5:101 Burgerlijk 
Wetboek te realiseren; 

D. De glasvezelmantelbuis is beschikbaar voor elke 
glasvezelexploitant die om een koppeling met het 
WTR verzoekt, mits voldaan wordt aan de voorwaarde 
onder D t/m F; 

E. Beschikbaarstelling kan slechts plaats vinden aan die 
glasvezelexploitant die een open netwerk realiseert 
onder de volgende voorwaarden: 
I. scheiding van infrastructuur en diensten (geen 

koppelverkoop;) 
II. garanderen van keuzevrijheid in 

dienstenaanbieders; 
III. minimale bandbreedte over glasvezel 100Mbit per 

seconde. 
F. De reeds door Stichting Parkmanagement Bedrijven-

terrein Keppelseweg aangegane contractuele 
verplichtingen tegenover derden worden 
gerespecteerd en nageleefd. 

3. De verkoop via Tenderned bekend te maken; 
4. De beoordeling van de biedingen gemandateerd aan de 

manager bedrijfsvoering en strategie. 
  
B 5.  Afwegingskader Individuele Overeenkomst 

en afwegingskader Onderaannemers 
1. Het afwegingskader Individuele Overeenkomst (IO) 

vastgesteld. 
2. Het afwegingskader Onderaannemers vastgesteld. 
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B 8. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 1. Het onderwijshuisvestingsprogramma 2022, ad € 75.200,- 
vastgesteld op basis van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Gemeente Doetinchem 2015: 
a. Vier aanvragen gehonoreerd en op het 

onderwijshuisvestingsprogramma geplaatst. 
b. Twee aanvragen afgewezen en op het overzicht 

geplaatst. 
  
  
Uitgesteld openbare besluiten van 18 oktober 2022  
  
Bestemmingsplan 'Hertelerweg 3 - 2022' De raad voor te stellen: 

1. Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te 
stellen. 

2. Het bestemmingsplan 'Hertelerweg 3 - 2022' gewijzigd 
vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  
Bestemmingsplan ‘Acacialaan achter nrs 73  en 99 - 
2022’ 

De raad voor te stellen: 
1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Acacialaan achter nrs 73 en 99 - 

2022’ ongewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  
  

 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


