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Openbare besluitenlijst b&w 
van 8 maart 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Opdrachtovereenkomst Sport-ID 2022 1. De opdrachtovereenkomst Sport-ID 2022 vastgesteld. 

2. De raad te informeren over de opdrachtovereenkomst 
Sport-ID 2022 middels een raadsmededeling. 

Besloten door de burgemeester: 
Wethouder Steintjes gemachtigd de opdrachtovereenkomst 
te ondertekenen. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 22 februari 2022 vastgesteld. 
  
B 4. Subsidie Bibliotheek West Achterhoek 

2022 
1. Conform de subsidieovereenkomst 2021-2024, Bibliotheek 

West Achterhoek voor het jaar 2022 een subsidie van  
€ 981.419 te verlenen. 

2. Bibliotheek West Achterhoek een subsidie van € 46.627 te 
verlenen voor de inzet in het kader van de onderwijs-
achterstanden. 

  
B 5. Subsidie Stadsmuseum 2022 1. De Stichting Stadsmuseum Doetinchem voor 2022 een 

subsidie te verlenen van €89.888. 
2. De directie van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem te 

informeren via de beschikking. 

  
B 6. Bestemmingsplan 'Hertelerweg 3 - 2022' 1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Hertelerweg 

3 - 2022'. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Hertelerweg 3 - 2022' in 

procedure te brengen. 
3. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 

worden ingediend en er geen aanleiding is voor ambtshalve 
wijzigingen, het plan voor te leggen aan de gemeenteraad 
voor vaststelling in overeenstemming met het concept 
raadsvoorstel. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 15 februari 2022  
Principebesluit Masterplan Elver Nieuw Wehl 1. In principe mee te werken aan het Masterplan Elver 

Nieuw Wehl (nr. 2018087AL), waarin een 
langetermijnvisie voor de herinrichting van het 
woonzorgcomplex aan de Nieuw Wehlseweg 14-20 is 
opgenomen en zodoende dit plan als basis te hanteren 
voor de aanvragen voor de noodzakelijke vergunningen 
of besluiten. 

Vervolg op volgende pagina  
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Vervolg van vorige pagina 
Principebesluit Masterplan Elver Nieuw Wehl 

2. In aanvulling op het Masterplan aan Elver te verzoeken: 
a. om in samenwerking met de gemeente te beoordelen 

of verplaatsing van de Opmaat mogelijk is en 
onderzoek te doen naar een nieuwe functie op de 
vrijkomende locatie; 

b. om bij de situering van de gebouwen en bij de 
bouwtechnische uitvoering zoveel mogelijk rekening 
te houden met de omgeving; 

c. om de loods ten noorden van “smederij Simons” aan 
de Nieuw Wehlseweg 14k te handhaven en in te 
passen in het bouwplan; 

d. om bij de herinrichting van het terrein (meer) 
rekening te houden met de thema’s duurzaamheid, 
klimaatadaptatie en biodiversiteit.  

3. Onderzoeken of de verkeerssituatie op de openbare 
wegen nabij het woonzorgcomplex verbetering behoeft. 

Initiatiefnemer te informeren middels een brief. 
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


