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Openbare besluitenlijst b&w 
van 4 oktober 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Aanpak Grip op Energie+ 1. Het plan van aanpak “Grip op Energie +” vastgesteld. 

2. De kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak 
“Grip op Energie+” te dekken uit de ontvangen specifieke 
uitkering van het Rijk voor de Aanpak Energiearmoede. 

3. Aan Achterhoekse Energieloket B.V. subsidie verlenen ter 
hoogte van € 122.062,38 voor de uitvoering van de actie 
“Bespaarhulp aan huis” zoals beschreven in het plan van 
aanpak “Grip op energie+”. 

4. De gemeenteraad met een raadsmededeling in kennis 
stellen van Plan van Aanpak “Grip op energie +”. 

5. De bij de begroting 2022 aangenomen amendement 
“Grip op Energie voor huishoudens met energiearmoede“ 
beschikbaar gestelde middelen voor de jaarschijf 2022 bij 
de jaarrekening 2022, voor de jaarschijf 2023 bij de 1e 
bestuurlijke monitor en voor jaarschijf 2024 in de 
begroting 2024 terug te laten vloeien naar de algemene 
middelen. 

6. De gemeenteraad met een raadsmededeling mee te delen 
dat het amendement “Grip op Energie voor huishoudens 
met energiearmoede” hiermee is afgehandeld. 

  
A 4. Omgevingsvergunning elektrisch crossen 
 Koningsweg 5 

1. Medewerking verlenen aan het plan voor tijdelijk 
elektrisch crossen op het perceel aan de Koningsweg 5 in 
Wehl. 

2. Aanvullende voorwaarden in de vergunning opnemen 
conform het advies van de raad. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 4 oktober vastgesteld. 
  
B 3.  Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 – 
 ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ 

1. De raad voorstellen om het onderwijsachterstanden-
beleid Doetinchem 2023-2026 ‘Een kansrijke start voor 
alle kinderen’ vastgesteld. 

2. Onder voorbehoud van vaststelling van het 
onderwijsachterstandenbeleid, de subsidieregeling 
peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 
Doetinchem 2023-2026 vastgesteld. 

3. Voor de uitvoering van de wettelijke taken peuteropvang 
inclusief voor- en vroegschoolse educatie voor 2023 een 
bedrag van € 1.026.000 vastgesteld. 

4. Voor de uitvoering van de overige aan onderwijs-
achterstanden gerelateerde activiteiten een bedrag van  
€ 464.000 vastgesteld. 

  
B 4.  Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Het aanwijzigingsbesluit leerplichtambtenaren vastgesteld. 
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B 5.  Vaststelling subsidie 2020/2021 Samen 
Doetinchem 

1. De subsidie aan het Graafschap College voor het 
integratieprogramma Samen Doetinchem voor 2020-2021 
vastgesteld op € 50.000,-; 

2. Het besluit kenbaar maken middels een beschikking. 
  
B 6.  Vaststelling subsidie 2021 Stadsmuseum 1. De subsidie 2021, voor stichting Stadsmuseum 

Doetinchem, vastgesteld op € 88.742,-. 
2. Het bestuur van de stichting Stadsmuseum Doetinchem 

informeren met een brief. 
  
B 7.  Aansluiten bij de Selectielijst  

e- mailbewaring gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen 2022 

1. Aansluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring 
gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 die is 
opgesteld door de VNG Adviescommissie Archieven 
conform de bepalingen uit het Archiefbesluit 1995. En 
volgens deze selectielijst te gaan werken nadat deze 
formeel van kracht is geworden, verwachte datum 01-01-
2023. 

2. De volgende functies aanwijzen als sleutelfuncties binnen 
de gemeente Doetinchem. De e-mails van deze 
functionarissen worden blijvend bewaard. 

− Burgemeester 

− Wethouders 

− Gemeentesecretaris 

− Leidinggevenden (managers en teamleiders) 

− Griffier 

− Chief Information Security Officer (CISO) 

− Functionaris gegevensbescherming (FG) 

− Concerncontroller 

− Rekenkamer leden 

− Gemeentelijke ombudsman 
3. Het goedkeuring- en machtigingsformulier ondertekenen 

om daarmee formeel te bekrachtigen dat wij de 
Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen 2022 gaan hanteren.  

  
Uitgesteld openbare besluit:  
  
Collegebesluit 13 september 2022  
Gewijzigd bestemmingsplan ‘Wijnbergen De 
Kwekerij – 2022’ 

De raad voorstellen: 
1. Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen 

vaststellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Wijnbergen De Kwekerij – 2022’ 

gewijzigd vaststellen. 
3. Geen exploitatieplan vaststellen. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


