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van 8 februari 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 1 februari 2022 vastgesteld. 
  
B 4. Klachtenregeling gemeente Doetinchem 

2022 
1. De Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2022 

vastgesteld (bevoegdheid college en burgemeester). 
2. De raad voor te stellen de ‘Klachtenregeling gemeente 

Doetinchem 2022’ vast te stellen. 
  
B 5. 3e wijziging gemeenschappelijke regeling 

VNOG 
1. Akkoord gegaan met de door de Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland voorgestelde 3e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling (toevoeging artikel 5a) 
onder voorbehoud van toestemming van de raad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen: 
a. Het college toestemming te verlenen om akkoord te 

gaan met de door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 3e voorgestelde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. 

b. Geen wensen en/of bedenkingen t.a.v. oprichting en 
deelname van/aan de Stichting “Risicobeheer 
Veiligheidsregio's” te hebben. 

  
B 6. Boardletter 2021 gemeente Doetinchem 

(Baker Tilly) 
Met een raadsmededeling de Boardletter 2021 van de 
accountant (Baker Tilly) aan te bieden aan de gemeenteraad. 

  
B 7. Controleplan 2021 De raad voor te stellen: 

Het Controleplan voor de accountantscontrole 2021 vast te 
stellen. 

  
Uitgesteld openbaar besluit van 1 februari 2022  
Vervangende nieuwbouw van 2 flats aan de 
Beethovenlaan 

1. In principe mee te werken aan het plan voor de 
vervanging van de twee flats aan de Beethovenlaan 129-
255 met twee nieuwe wooncomplexen met 70 
appartementen. 

2. Af te wijken van de parkeernorm. 
3. Openbaar gebied aan de Beethovenlaan na realisatie van 

het plan in eigendom over te nemen van Stichting Sité 
Woondiensten, tegen een symbolisch bedrag van € 1,-. 

4. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen of de ruimtelijke 
uitwerking van het plan aanvaardbaar en uitvoerbaar is. 

5. Voor de realisatie van het plan de procedure van een 
uitgebreide omgevingsvergunning met afwijking van het 
bestemmingsplan te volgen. 

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

Vervolg op de volgende pagina  
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Vervolg van vorige pagina:  
Vervangende nieuwbouw van 2 flats aan de 
Beethovenlaan 

7. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, eventueel overdracht openbaar gebied 
en overig kostenverhaal worden vastgelegd. 

8. Initiatiefnemer informeren middels een brief, waarin ook 
wordt vermeld dat dit besluit vervalt als geen verdere 
uitwerking aan de plannen is gegeven binnen 12 maanden 
na verzending van dit besluit. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


