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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 6 september 2022 vastgesteld. 
  
B 4. 3e begrotingswijziging GGD NOG 2023 De raad voor te stellen: 

1. Geen zienswijze in te dienen op de 3e begrotings-
wijziging GGD NOG 2023. 

2. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren 
over deze reactie. 

  
  
B 5. Specifieke uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) aanvraag 
zwembad Rozengaarde 

1. Kennis genomen van het financieel nadelig resultaat van  
€ 163.798 van zwembad Rozengaarde over de periode 
november 2021 t/m januari 2022. 

2. Middels een brief Sport-ID op de hoogte brengen van de 
SPUK aanvraag en de intentie het exploitatietekort over de 
periode november 2021 t/m januari 2022 te dichten. 

3. Een SPUK IJZ aanvraag in te dienen voor zwembad 
Rozengaarde. 

  
B 6. Addendum SWO Uitvoering Basismobiliteit 

Achterhoek 2016 
1. Ingestemd met het addendum ten gevolge van beëindiging 

van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met 
provincie Gelderland per 3 april 2022. 

2. Ingestemd met het addendum op de Samenwerkings-
overeenkomst Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek in het 
kader van de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (ADC). 

3. Ingestemd met de geactualiseerde Samenwerkings-
overeenkomst Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek, 
waarin de aanpassingen uit de beslispunten 1 en 2 zijn 
verwerkt. 

  
B 7. Verlengen convenant inzake 

reclameheffing met SOBD 
1. Het convenant ‘Ondernemersfonds Bedrijventerreinen 

Doetinchem 2012’ ongewijzigd met een periode van 1 jaar 
te verlengen. 

2. Op verzoek van de Stichting Ondernemersfonds 
Bedrijventerreinen Doetinchem het komende jaar te 
gebruiken om de reclameheffing te evalueren met 
betrokken partijen. 

3. Wethouder Dales gemandateerd om het addendum te 
ondertekenen (besluit van de burgemeester). 

  
B 8. Overeenkomst wifi binnenstad 1. Het eigendom van het Wifi-netwerk in de binnenstad over 

te dragen aan Binnenstadbedrijf zoals verwoord in de 
overeenkomst Wifi Binnenstad. 

2. Deze overdracht met terugwerkende kracht per 1-1-2022 
plaats te laten vinden. 

3. De Teamleider Ontwikkelen en Ondernemen het mandaat 
gegeven om de overeenkomst namens de gemeente te 
tekenen. De teamleider is bevoegd om, indien noodzakelijk, 
punten van ondergeschikte betekenis in de overeenkomst 
aan te passen. 
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B 9. Programma Vrijheid Achterhoek 1. Deel te nemen aan de regionale samenwerking binnen het 
project Vrijheid door akkoord te gaan met het regioplan 
Vrijheid Achterhoek. 

2. Voor de uitvoering van het regioplan een bijdrage van € 
0,20 per inwoner beschikbaar te stellen voor verbindende 
projecten in 2022 en 2023 en dit ten laste te brengen van 
het beschikbare budget voor openbare orde en de 
begroting hierop te wijzigen. 

3. Akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst met 
de penvoerende gemeente (Aalten) en andere 
deelnemende gemeenten uit de Achterhoek. 

  

B 12. Verrekening neveninkomsten politieke 
ambtsdragers 2021 

Per collegelid vastgesteld of er verrekening moet plaatsvinden 
van neveninkomsten in 2021 en zo ja, wat de verrekening is. 

  

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

         
 
 

secretaris      burgemeester 


