
College voltallig : nee 
Aanwezig : I. Lambregts, H. Dales, J. Huizinga,  

  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : M. Boumans 

                                                                                               

Pagina 1 van 3 
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van 10 mei 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
A 1.  Jaarstukken en begrotingen 

Omgevingsdienst Achterhoek 
1. Kennisgenomen van de jaarstukken 2021, de 

begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de 
Omgevingsdienst Achterhoek.  

2. Het raadsvoorstel ‘Jaarstukken en begrotingen 
Omgevingsdienst Achterhoek’ vastgesteld en ter 
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.  

3. Te bewaken dat de benodigde middelen voor de extra 
bodemtaken en daarbij horende extra bijdrage aan de 
ODA worden ontvangen van Provincie of Rijk. 

4. De verhoogde bijdrage aan de Omgevingsdienst 
Achterhoek vanaf 2023 structureel in de gemeentelijke 
begroting te verwerken. 

  
A 2. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 

2022 
1. De bijlagen bij het MPO 2022 als vertrouwelijk 

aangemerkt op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid, onderdeel b van 
de Wet open overheid. Alsmede voor de raad op grond 
van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet.  

2. De raad voor te stellen: 
2.1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2022 vast 

te stellen. En daarmee: 

− kennis te nemen van de stand van zaken van de 
belangrijkste ontwikkellocaties; 

− de geactualiseerde grondexploitaties vast te 
stellen. 

2.2. De bijstelling van de verwachte financiële effecten van 
de grondexploitaties voor het jaar 2022 én de raming 
per grondexploitatie te verwerken in de 1e bestuurlijke 
monitor 2022. De financiële effecten hebben 
betrekking op het verschil in prognose tussen het MPO 
2022 en MPO 2021 en komen t.l.v. de algemene 
middelen. 

2.3. De bijstelling van de verwachte financiële effecten van 
de grondexploitaties voor het jaar 2023 en verder, te 
verwerken in de begroting van 2023. De financiële 
effecten hebben betrekking op het verschil in prognose 
tussen MPO 2022 en MPO 2021 voor de jaren 2023-2025 
en komen t.g.v./t.l.v. de algemene middelen. 

2.4. Een krediet van €2,93 mln. t.b.v. investeringen in 2022 
en 2023 welke reeds zijn voorzien en deel uitmaken van 
het MPO te verwerken in de begroting 2023 met als 
dekking de desbetreffende projecten.  

2.5. Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om ten aanzien van de grondexploitaties 
geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op basis 
van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in 
samenhang met en artikel 5.1 tweede lid, onderdeel b 
van de Wet open overheid (economische en financiële 
belangen gemeente). Geheimhouding betreft de 
bijlage:  

− Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij 
raadsvoorstel).  
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A 4 Standaard ICT-middelen en 

kantoorwerkplek medewerkers in het 
kader van het Werkconcept 

1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van de 
aanmelding (zoals benoemd in beslispunt 2), en in het 
kader van de visie op het werkconcept besloten: 
a. Medewerkers standaard te voorzien van een laptop of 

hybride apparaat en een smartphone (beide in 
bruikleen en door ICT op afstand beheerd) voor 
zakelijk gebruik waarmee ze hun werkzaamheden 
thuis en op kantoor uitvoeren. Op de werkplekken 
worden dockingstations geplaatst om laptops op aan 
te sluiten. Deze faciliteiten vervangen de huidige thin 
clients, DECT-telefoontoestellen en tablets. 

b. Voor specifieke medewerkers, functies of groepen 
(bijvoorbeeld gebruikers van autocad pc’s, TIC, 
secretariaat, buitenmedewerkers, en andere groepen 
met specifieke vereisten) en situaties (crisis/back-up, 
zwaardere bewerkingen, etc) blijven specifieke 
oplossingen mogelijk. 

2. Voor de dekking van de structurele meerkosten bij 
beslispunt 1 van €95.000 een aanmelding te doen bij de 
1e bestuurlijke monitor 2022 en de structurele 
doorwerking te verwerken in de begroting van 2023. 

3. Het volgende beleid, regeling en reglement vastgesteld 
(a-b), danwel uit te laten werken (c), danwel te 
beëindigen (d): 
a. Het beleid ‘standaard ICT-middelen voor medewerkers 

en kantoorwerkplek 2022’ waarin het in beslispunt 1 
genoemde is uitgewerkt. 

b. De regeling ‘voorwaarden bruikleen ICT-middelen’ 
waarin gebruiksregels omtrent de verstrekte middelen 
worden vastgesteld, inclusief regels over zakelijk en 
privé-gebruik. 

c. Een geactualiseerd reglement t.a.v. het gebruik van 
en monitoring daarvan van ‘email-, internet- en ander 
computergebruik’ 

d. Het huidige CYOD (choose your own device)-beleid  
4. De in beslispunt 3 genoemde stukken conform artikelen 

25 en 27 WOR via de WOR-bestuurder ter instemming 
en/of advies voor te leggen aan de OR. En de WOR-
bestuurder gemandateerd om naar aanleiding hiervan 
binnen de financiële kaders aanpassingen te doen. 

  
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 25 april 2022 vastgesteld. 
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B 5. Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijnbergen De 

Kwekerij - 2022’ 
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 

'Wijnbergen De Kwekerij - 2022'. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Wijnbergen De Kwekerij - 

2022' in procedure te brengen. 
3. Vastgesteld dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport voor het 
ontwerpbestemmingsplan 'Wijnbergen De Kwekerij - 
2022' rechtvaardigen. 

4. 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. 

  
B 6. Wijnbergen De Kwekerij - inrichtingsplan 

openbare ruimte 
1. Het inrichtingsplan openbare ruimte voor Wijnbergen De 

Kwekerij vastgesteld. 
2. Ingestemd met een areaalaanpassing van het openbaar 

gebied met een oppervlakte van circa 78.650 m2 en de 
bijbehorende toename aan structurele onderhoudskosten 
van circa € 27.000 vanaf jaarschijf 2025 aan te melden bij 
de meerjarenbegroting 2023 en te verwerken in het 
financieel meerjarenperspectief. 

  
B 7. Straatnaamgeving plangebied Wijnbergen 

De Kwekerij 
1. Aan de wegdelen in plangebied Wijnbergen De Kwekerij 

de volgende namen toegekend (zoals ingetekend op de 
kaart): 
a. Stadskwekerij 
b. Moestuin 
c. Pluktuin 
d. De Kolk 

  
B 8. Technisch programma van eisen openbare 

ruimte gemeente Doetinchem 
1. Het Technisch programma van eisen openbare ruimte 

gemeente Doetinchem vastgesteld. 
2. De manager Ruimte binnen de aangegeven kaders het 

mandaat gegeven voor het actueel houden van het 
Technisch programma van eisen openbare ruimte 
gemeente Doetinchem. 

  
B 9. Definitief aanwijzingsbesluit acht 

containerlocaties 
1. Het definitief aanwijzingsbesluit locaties acht 

containerlocaties vastgesteld. 
2. De nota van zienswijzen vastgesteld. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 
 

secretaris      burgemeester 


