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Openbare besluitenlijst b&w 
van 12 juli 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 5 juli 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Verordeningen maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 

1. Kennisgenomen van het advies van de Sociale Raad over de 
wijzigingen in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning, de Verordening jeugdhulp, de Nadere 
regels maatschappelijke ondersteuning en de Nadere regels 
jeugdhulp. 

2. De reactie naar de Sociale Raad te versturen. 
3. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 
2022 vast te stellen. 

4. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening jeugdhulp 
gemeente Doetinchem 2022 vast te stellen. 

  
B 4. Subsidie schakelklassen Hagen en 

Noorderlicht schooljaar 2022-2023 
1. Stichting IJsselgraaf een subsidie te verlenen van €91.700 

voor de schakelklassen op OBS Hagen en OBS 
Noorderlicht gedurende het schooljaar 2022 – 2023 
(dekking t.l.v. het budget onderwijsachterstandenbeleid – 
4 430 45 01). 

2. Stichting IJsselgraaf middels de subsidiebeschikking te 
informeren. 

  
B 5. Ontwerpwijzigingsplan ‘Torenallee 2008 1e 

wijziging (Heelweg middengebied)’ 
1. Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan 'Torenallee 2008 

1e wijziging (Heelweg middengebied)'. 
2. Vastgesteld dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport voor het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Torenallee 2008 1e wijziging 
(Heelweg middengebied)’ rechtvaardigen. 

3. Het wijzigingsplan 'Torenallee 2008 1e wijziging (Heelweg 
middengebied)' in procedure te brengen. 

4. Als er op het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor ambtshalve 
wijzigingen, het bestemmingsplan ongewijzigd vast te 
stellen. 

5. De anterieure overeenkomst Heelweg Middengebied – 
Keppeloord met Gelders Projecten Bureau I B.V. en 
Heelweg 4.0 B.V. aan te gaan, waarin o.a. kostenverhaal, 
planschade en een voorwaardelijke grondverkoop aan 
Heelweg 4.0 B.V. tegen een koopsom van € 100.000,- ex. 
BTW zijn opgenomen. 

Besluit van de burgemeester:  

6. Wethouder Lambregts gemandateerd voor de 
ondertekening van de anterieure overeenkomst. 

  

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 
 
 

secretaris      burgemeester 


