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Openbare besluitenlijst b&w 
van 15 maart 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Bestuursopdracht Van Omgevingsagenda 

naar Omgevingsvisie 
1. De bestuursopdracht Van omgevingsagenda naar 

Omgevingsvisie vastgesteld en daarmee komen tot de 
oplevering van: 
a. een concept ontwerp omgevingsvisie in het voorjaar 

van 2023; 
b. de eerste vertalingen van sectoraal beleid naar 

integraal beleid in genoemde concept ontwerp 
omgevingsvisie. 

2. De procesmatige en inhoudelijke uitgangspunten 
vastgesteld voor de uitwerking van de door de 
gemeenteraad geprioriteerde opgaven, zoals opgenomen 
in genoemde bestuursopdracht en bijlage 2 van de 
bestuursopdracht. Het gaat om de volgende opgaven: 
a. Ontwikkelstrategie voor “Doetinchem woonstad en 

woondorpen”, richting 70.000 inwoners in 2036. 
b. Ontwikkelstrategie voor een “toekomstig centrum 

inclusief stationsomgeving”. Deze opgave wordt 
opgepakt als twee afzonderlijke opgaven. 

c. Voor de gebieden “Slangenburg en omgeving” en 
“Gaanderen en omgeving”, samen met de agrarische 
ondernemers en andere betrokkenen in het gebied op 
zoek te gaan naar de optimale mogelijkheden in het 
gebied en daar gezamenlijk een procesaanpak voor 
op te stellen. Hier wordt nog voor bezien of dit als 
één of meerdere opgaven wordt opgepakt. 

3. In te zetten op een participatieproces voor dit traject dat 
aansluit op het tot nu doorlopen traject, zonder dingen 
over te doen zoals beschreven in genoemde 
bestuursopdracht. 

4. Bij de bestemming van het jaarrekening resultaat 2021 de 
gemeenteraad voor te stellen om € 267.000 te bestemmen 
voor de implementatie van de Omgevingswet in de 
begroting 2022. 

5. Tot die tijd maximaal uitgaven te doen tot € 70.000  
(te betalen uit het budget flexibele schil om pieken op te 
vangen). 
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A 3. Vastgoedfonds 1. Het memo Gemeentelijke Vastgoedfonds 2022-2031 
vastgesteld en op basis van daarvan: 
a. In het vervolg het driekamermodel te hanteren als 

denklijn voor vastgoedvraagstukken. 
b. De spelregels en ontwikkelpunten zoals beschreven in 

paragraaf 6.2 en 6.3 van het memo als kader aan de 
organisatie mee te geven. 

2. De financiele doorrekening Vastgoedfonds 2022-2031 
vastgesteld. 

3. De lijst met mogelijk te verkopen panden opnieuw 
vastgesteld en in het vervolg gelijk met het vastgoed-
fonds jaarlijks te actualiseren. 

4. Voortkomend uit het memo Gemeentelijke Vastgoedfonds 
2022-2031 ingestemd met het aanvragen van een aantal 
kredieten / budgetten bij de eerste bestuurlijke monitor 
2022, ter grootte van totaal €295.000,- met als dekking het 
Vastgoedfonds. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 8 maart 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Subsidie Amphion Cultuurbedrijf 2022 1. Amphion Cultuurbedrijf, conform de subsidieovereenkomst 

2021-2024, voor 2022 subsidie te verlenen voor een bedrag 
van € 2.326.132,-. 

2. Amphion Cultuurbedrijf, voor het onderdeel jongerenwerk, 
een subsidie te verlenen van € 92.564,- voor 2022. 

  
B 4. Verzoek beschikbaarheidsverklaring 

Achterhoek VO 
1. Kennisgenomen van het verzoek van Achterhoek VO. 
2. De beschikbaarheidsverklaring aan Achterhoek VO te 

verlenen. 
3. Achterhoek VO middels een brief informeren. 

  
B 5. Kadernota 2023 GR Laborijn 1. Kennisgenomen van de Kadernota 2023 van 

gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
2. De gemeenteraad per raadsmededeling te informeren over 

de Kadernota 2023 van Laborijn. 

  
B 7. Aanvullende overeenkomst 

prestatieafspraak Woonzorg Nederland 
1. Woonzorg Nederland toe staan dat zij maximaal 15% van 

haar woningbezit in de gemeente Doetinchem vrij toe mag 
wijzen aan huurders met een inkomen boven het 
normbedrag. 

2. Wethouder Lambregts gemachtigd om de overeenkomst 
met Woonzorg Nederland te tekenen. 
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B 8. Aanpassing naamgeving gewijzigde 
wegen 

1. Bij plangebied ’t Brewinc: 
a. De naam Kommedwarssteeg (Doetinchem) voor de weg 

op het Brewinc terrein ingetrokken. 
b. De naam Kommedwarssteeg (Doetinchem) toegekend 

aan de nieuwe weg op het Brewinc terrein. 
2. Bij plangebied Wijnbergen: 

a. De naam Panoven (Doetinchem) toegekend aan de 
gewijzigde weg op het plan Wijnbergen. 

b. De naam De Lender (Doetinchem) toegekend aan de 
gewijzigde weg op het plan Wijnbergen. 

3. De naam De Kemp (Doetinchem) ingetrokken voor een deel 
van de weg op het plan Wijnbergen. 

  

B 10. Verkoop groenstroken Plattenburgstraat 
210 en Mgr. Hendriksenstraat 2 

1. Twee stroken grond, gelegen naast het adres 
Plattenburgstraat 210 en achter het adres  
Mgr. Hendriksenstraat 2, aan de eigenaren van de 
betreffende adressen te verkopen. 

2. De uit de verkoop te verkrijgen opbrengst verantwoorden 
op het budget Wijkbeheer, grond aan- en verkopen  
(FCL 45700101/31010). 

Besluit van de burgemeester: 

3. De directeur van Buha bv gemandateerd om de 
koopovereenkomst en de benodigde volmachten, ten 
behoeve van de verkoop van de strook grond, te tekenen.  

  

B 11. Recht van voorkeur tot koop grond bij 
Diepenbroekstraat 4 

Geen gebruik te maken van het recht van voorkeur tot koop 
van een deel van een perceel grond aan de Diepenbroekstraat 
4 te Wehl. 

  

B 12. Klacht ten aanzien van bezwaarschrift-
procedure naheffingsaanslag 
parkeerbelasting 

1. De klacht niet in behandeling genomen. 
2. Betrokkene te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


