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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 29 maart 2022 vastgesteld. 
  
B 3. ENSIA verantwoording 2021 1. Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie 

Suwinet, DigiD en BIO; 
2. De Collegeverklaring ENSIA 2021 met bijlagen vastgesteld 

en deze te ondertekenen en daarmee goedkeuring 
gegeven om de resultaten te verzenden naar de landelijke 
toezichthouders; 

3. Kennisgenomen van het verbeterplan van Laborijn voor 
Suwinet. 

4. Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie BAG, 
BGT en BRO 2021; 

5. De bestuurlijke verantwoordingsrapportages BAG, BGT en 
BRO 2021 vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven 
om de resultaten te verzenden naar de landelijke 
toezichthouders. 

6. Ingestemd met de verbetermaatregelen in de 
verantwoordingsrapportages voor de uitvoering van de 
wettelijke taken uit de BAG, BGT en BRO; 

7. De bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2021 
vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven om de 
resultaten te verzenden naar de landelijke toezichthouders. 

8. Geheimhouding opgelegd voor de Collegeverklaring 
inclusief bijlage DigiD en bijlage Suwinet, verantwoording 
BIO, het verbeterplan 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 
en rapportage aan de landelijke toezichthouder; 

9. Met een raadsmededeling de raad te informeren over de 
verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2021. 

  
B 4. Verzoek De Onderwijsspecialisten inzake 

nevenvestiging 
1. Kennisgenomen van het verzoek van de Onderwijs-

specialisten. 
2. De beschikbaarheidsverklaring aan de Onderwijs-

specialisten te verlenen. 
3. De Onderwijsspecialisten met een brief te informeren. 

  
B 5. Kettingbeding Beatrixplein 4 te Wehl Afstand te doen van het beding dat als kwalitatieve 

verplichting is opgelegd aan de eigenaar van het pand 
Beatrixplein 4 in Wehl, waarmee het gebruik van het pand als 
apotheek is bedongen. 
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B 6. Centraal Bureau voor de Statistiek wijk- en 

buurtindeling 
1. De gewijzigde wijk- en buurtindeling vastgesteld. 
2. De lijst met gewijzigde codering en naamgeving 

vastgesteld. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


