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Openbare besluitenlijst b&w 
van 15 november 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
  
A-lijst  
  
A 1.  Uitbreiden huwelijksaanbod per 1 januari 

2023 
1. Per 1 januari 2023 een ‘budget huwelijk’ als optie aan te 

bieden. 
2. Per 1 januari 2023 trouwen op zondag op externe locaties 

mogelijk te maken. 
3. Opdracht gegeven voor het opstellen van beleidsregels 

voor de optie ‘gratis huwelijk’.  
4. Bij de belastingverordeningen 2023 de raad voor te 

stellen het budgethuwelijk en trouwen op externe locatie 
op zondag toe te voegen aan de legesverordening en de 
overige tarieven Burgerlijke stand te verhogen met de 
reguliere indexatie van 3%. 

5. In 2023 een analyse te doen van de kostendekkendheid 
van deze legestarieven. 

  
A 2.  Belastingverordeningen 2023 De raad voor te stellen de volgende 11 belasting- 

verordeningen, de wegsleepverordening en de regeling 
eenmalige belastingverlaging voor 2023 vast te stellen: 

1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2023 

2. Verordening tot intrekking van de verordening 
hondenbelasting 2022 

3. Legesverordening 2023 
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2023 
5. Verordening marktgeld 2023 
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 
7. Verordening parkeerbelastingen 2023 
8. Verordening precariobelasting 2023 
9. Verordening reclamebelasting 2023 
10. Verordening rioolheffing 2023 
11. Verordening toeristenbelasting 2023 
12. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2023 
13. Regeling eenmalige belastingverlaging Doetinchem 

2023 
Redactie aanpassingen af te doen door portefeuillehouder 
Bulten 
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Openbare besluitenlijst b&w 
van 15 november 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

A 4. Economische uitgangspunten fysieke 
leefomgeving 

De raad voor te stellen: 
1. Het college opdracht te geven om een Economisch 

toetsingskader voor de fysieke leefomgeving op te 
stellen. 

2. De volgende uitgangpunten voor het toetsingskader en 
het onderzoek te hanteren: 
a. We kiezen voor maatwerk en een gebiedsgerichte 

benadering, zoals bedoeld in de Omgevingswet. 
b. We gaan uit van de ambitie om te groeien naar 

70.000 inwoners met bijbehorende prognoses voor de 
arbeidsmarkt. 

c. We behouden en versterken de regionale 
centrumfunctie van Doetinchem. 

d. We behouden, versterken en binden bedrijvigheid die 
past bij Doetinchem en de Achterhoek. 

e. We zetten in op het realiseren van een 
toekomstbestendige binnenstad, waarbij de 
economische ontwikkelingen op de 
bedrijventerreinen en in de binnenstad elkaar verder 
versterken. 

f. Bij nieuwe werklocaties sluiten we zo veel mogelijk 
aan bij bestaande mobiliteits- en groenstructuren en 
hebben we aandacht voor verschillende 
beleidsterreinen. 

g. We sturen op kwaliteit met een duurzaam en 
innovatief karakter. 

3. Bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de 
Omgevingsvisie. 

  
A 5.  Crisisaanpak Hoge energiekosten 

bedrijven 
1. Akkoord gegeven voor verlenging en intensiveren van de 

werkzaamheden van het programma Achterhoek 
Onderneemt Duurzaam (AOD) in de vorm van een 
crisisaanpak. 

2. Akkoord gegeven voor besteding van resterende 
projectbudget voor deze verlenging. Totaal 
restantbudget €150.000 á €200.000. Aandeel van 
Doetinchem € 25.000 à €35.000. 

3. Het bedrag dat eind 2022 overblijft ten behoeve van AOD 
niet terug te vorderen. 
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A 6.  Beleidsregels Wet Bibob gemeente 
Doetinchem 2023 

1. De Beleidslijn Wet BIBOB 2005 ingetrokken en de 
Beleidsregels Wet Bibob gemeente Doetinchem 2023 
vastgesteld, waarmee het beleid wordt uitgebreid met 
onder andere omgevingsvergunningen, aanbestedingen 
en vastgoedtransacties, voor zover het besluiten betreffen 
die binnen de bevoegdheid van de burgemeester kunnen 
worden genomen. (Besluit van de burgemeester) 

2. De Beleidslijn Wet BIBOB 2005 ingetrokken en de 
Beleidsregels Wet Bibob gemeente Doetinchem 2023 
vastgesteld, waarmee het beleid wordt uitgebreid met 
onder andere omgevingsvergunningen, aanbestedingen 
en vastgoedtransacties, voor zover het besluiten betreffen 
die binnen de bevoegdheid van het college kunnen 
worden genomen. 

3. De inwerkingtreding bepaald op 1 januari 2023 en de 
tussenliggende tijd te benutten voor de implementatie. 

4. De raad te informeren over bovengenoemde beslispunten 
door middel van de raadsmededeling. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 8 november 2022 vastgesteld. 
  
B 4.  Verkoop grond starterswoningen Saronix 1. De bouwkavel op het Saronixterrein, gelegen op het 

kadastrale perceel Ambt Doetinchem sectie O 
perceelnummer 1574 met een oppervlakte van circa  
1.354 m2, ten behoeve van de realisatie van 10 
starterswoningen te verkopen aan Startervilla B.V. 

2. De koopsom vastgesteld op € 316.740,- ex BTW en de 
opbrengsten ten gunste van de grondexploitatie Heelweg 
(92.040) te brengen. 

3. Het kavelpaspoort starterswoningen Saronix vastgesteld. 
4. Ontheffing van de zelfbewoningsplicht voor één 

starterswoning te verlenen. 
  
B 5.  Intentieovereenkomst gemeente 

Doetinchem en Tiny House- In de Wildernis 
1. Ingestemd met de intentieovereenkomst met Tiny House- 

In de Wildernis. 
2. Wethouder Lambregts gemachtigd om de intentie-

overeenkomst met Tiny House- In de Wildernis te 
ondertekenen (besluit van de burgemeester). 

  
B 6.  Evenementenkalender 2023 De Evenementenkalender 2023 vastgesteld. 
  
B 7.  Subsidie Energieloket 2023 Achterhoeks Energieloket B.V. een subsidie van €120.605,- te 

verlenen voor de activiteiten in het jaar 2023. 
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van 15 november 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

B 8.  Subsidieaanvraag Gelrepact 
 arbeidsmarktregio Achterhoek 

1. Ingestemd met de Achterhoekse subsidieaanvraag van 
€435.000,- in het kader van de provinciale 
subsidieregeling van het Gelrepact.  
De subsidieaanvraag bestaat uit: 

− De aanvraag van €85.000,- voor het bovenregionale 
project om de leercultuur in het Gelderse midden- en 
kleinbedrijf te bevorderen. 

− De aanvraag van €225.000,- voor het Achterhoekse 
project om HR-vouchers voor het midden- en 
kleinbedrijf in de Achterhoek te ontwikkelen en uit te 
geven. 

− De aanvraag van €125.000,- voor de doorontwikkeling 
van het Achterhoekse project Rode loper 2.0 om 
jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen in 
hun ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt. 

2. De subsidieaanvraag vóór 29 november 2022 in te dienen 
via het subsidieportaal van provincie Gelderland. 

  
B 9.  Meerjarige overeenkomst Intensief 
 Behandelcentrum (IBC) van Karakter 

1. De meerjarige overeenkomst omtrent IBC/IHT met 
Karakter per 1 januari 2023 aan te gaan voor de duur van 
3 jaar, met de mogelijkheid drie keer met twee jaar te 
verlengen. 

2. De opdracht namens de Achterhoekse gemeenten te 
laten publiceren door de regio Noord Veluwe. 

  
B 10.  Beëindiging zorgcontract Philadelphia 1. Kennisgenomen van de overeenkomst ter beëindiging 

van het segment Wmo Wonen met Philadelphia Werk en 
begeleiding Oost-Nederland. 

2. Ingestemd met de beëindiging door ondertekening van 
de overeenkomst met Philadelphia Werk en begeleiding 
Oost-Nederland. 

  
B 11.  Verlenging overeenkomst accountant 
 Baker Tilly met één jaar tot 15 juli 2024 

De raad voor te stellen: 
1. De overeenkomst met de accountant Baker Tilly met één 

jaar te verlengen tot 15 juli 2024. 
2. De accountant hierover schriftelijk te informeren. 

  
B 12.  Beslissing op bezwaar geweigerde 
 omgevingsvergunning Bultensweg 6 

Het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het bestreden 
besluit met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet 
bestuursrecht in stand gelaten. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

secretaris      burgemeester 
 


