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Openbare besluitenlijst b&w 
van 15 februari 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Klimaatadaptatiestrategie Doetinchem De raad voor te stellen:  

1. De Klimaatadaptatiestrategie Doetinchem (de visie en 
ambities) zoals beschreven in hoofdstuk 1 t/m 3 vast te 
stellen. 

2. Het college opdracht te geven dit verder uit te werken in 
een integraal uitvoeringsplan klimaatadaptatie, waarbij de 
raad tijdens het proces in een informatieve raads-
vergadering wordt betrokken. 

3. Kennis te nemen van het bijlagenboek. 
  
A 4. Subsidie Zorgboerderij Slangenburg 2022 1. Stichting Zorgboerderij Slangenburg voor 2022 een 

subsidie te verlenen van €265.076. 
2. Als subsidievoorwaarden opgenomen dat: 

a. er uiterlijk 1 september 2022 door Zorgboerderij 
Slangenburg een evaluatie wordt opgesteld die 
betrokken kan worden bij de afweging of, en op 
welke wijze, een toekomstbestendige samenwerking 
wenselijk en realistisch is; 

b. de verhouding tussen Wmo-ondersteuning en de 
sociale onderneming inzichtelijk worden gemaakt. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 8 februari 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Verzoek borgstelling padelbanen TC Zuid 1. Kennisgenomen van het rapport borgstelling TC Zuid. 

2. Onder voorbehoud dat de raad geen wensen en 
bedenkingen heeft TC Zuid een borgstelling af te geven 
voor een lening van € 100.000 met een looptijd van 20 
jaar. 

3. TC Zuid en Stichting Waarborgfonds Sport mee te delen 
dat de gemeente het recht van 1e hypotheek deelt met 
Stichting Waarborgfonds Sport. 

  
B 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek 
1. Onder voorbehoud van toestemming van de 

gemeenteraad akkoord te gaan met de voorgestelde 
wijzigingen en de bijbehorende toelichting van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek. 

2. De raad via het bijgevoegde raadsvoorstel toestemming 
te vragen om tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Achterhoek over te gaan. 
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B 7. Principeverzoek uitbreiding betoncentrale, 
Grutbroek 41 te Doetinchem 

1. In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding 
van de betoncentrale aan de Grut-broek 41 te 
Doetinchem met een tweede betonmenginstallatie met 
bijbehorende opslag van grondstoffen. 

2. Op basis van een goedgekeurde ingediende Ruimtelijke 
onderbouwing en onderzoeksresultaten te beoordelen in 
hoeverre het proces kan worden voortgezet door 
verlening van een om-gevingsvergunning met uitgebreide 
procedure tot afwijking van het bestemmingsplan ‘Ste-
delijk gebied- 2021’. 

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

4. De afspraken vast te leggen in een op te stellen 
anterieure overeenkomst. 

5. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemer niet binnen 
12 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanlevert. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 1 februari 2022  
Koningsweg 5 Wehl, realiseren vakantiepark 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren 
van het vakantiepark ‘Koningsbos’ aan de Koningsweg 5 
te Wehl onder de volgende voorwaarden: 
a. Voor het plan moet een beeldkwaliteitsplan in 

combinatie met een landschappelijk inrichtingsplan 
worden opgesteld; 

b. De totale maximale bebouwde oppervlakte van de 
recreatiewoningen, centrale voorzieningen en 
bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken 
mag niet meer zijn dan in het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2002 (gemeente 
Wehl)’; 

c. De levensvatbaarheid van het vakantiepark moet 
worden aangetoond met een haalbaarheids-
onderzoek/marktonderzoek; 

d. De activiteiten van het outdoorcentrum moeten 
worden gestaakt als er een onherroepelijke 
omgevingsvergunning voor het vakantiepark is 
verleend; 

e. De woning aan de Koningsweg 7 mag door reflectie 
van eventuele geluidswerende voorzieningen niet 
met meer geluidsoverlast van de A18 te maken 
krijgen. 

2. De afspraken vast te stellen in een op te stellen anterieure 
overeenkomst. 

Vervolg op volgende pagina  
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Vervolg van vorige pagina 
Koningsweg 5 Wehl, realiseren vakantiepark 

3. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang te 
zetten als de ingediende ruimtelijke onderbouwing is 
goedgekeurd en de anterieure overeenkomst is getekend. 

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 
12 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 

5. De raad met een raadsmededeling over dit plan te 
informeren. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 8 februari 2022  
Bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte 
Achterhoek 

1. Ingestemd met de Bestuurlijke overeenkomst Aanpak 
Droogte Achterhoek, en daarmee vanuit het perspectief 
van de droogteopgave onze bijdrage aan een 
klimaatbestendige regio bestendigen en voortzetten. 

2. Kennisgenomen van het programmaplan Aanpak Droogte 
Achterhoek 2022-2023. 

3. Wethouder R. Steintjes gemandateerd om de Bestuurlijke 
overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek namens het 
college te ondertekenen (besluit van de burgemeester). 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


