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onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A lijst   
  
A 2. Algemene subsidieverordening gemeente 

Doetinchem 2022 
1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene 

subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022 vast te 
stellen. 

2. Het wijzigingsbesluit met ingang van 30 juni vastgesteld 
onder voorbehoud van vaststelling van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022 door de 
gemeenteraad. 

  
A 3. Convenant nazorg jeugdige ex-

gedetineerden 
Ingestemd met het convenant “nazorg voor jeugdige ex-
gedetineerden regio Achterhoek”en dit te ondertekenen. 

  
A 5. Herontwikkeling Den Ooiman 1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor 

de herontwikkeling van Den Ooiman met 64 zorgstudio’s 
en 40 tot 65 reguliere woningen. 

2. Voor de 64 zorgstudio’s op basis van een ingediende 
ruimtelijke onderbouwing en onderzoeksresultaten te 
beoordelen in hoeverre het proces kan worden voorgezet 
met verlening van een omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure tot afwijking van het 
Bestemmingsplan. 

3. Voor de 64 zorgstudio’s vastgesteld dat dit initiatief past 
binnen door de gemeenteraad afgegeven Algemene 
verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in het 
raadsbesluit van 21 september 2017. 

4. Voor de 40 tot 65 reguliere woningen op een later 
moment de meest geschikte planologische procedure te 
kiezen. 

5. De afspraken en kostentoerekening vast te leggen in een 
op te stellen anterieure overeenkomst; 

6. Dit principebesluit in te trekken als binnen 12 maanden 
na dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken 
ten behoeve van beslispunt 2 aanlevert. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 10 mei 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Begroting 2023 en mjb 2024-2026 GR 

Laborijn 
Aan de gemeenteraad voor te stellen als zienswijze aan het 
Dagelijks Bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te 
kunnen vinden in de ontwerpbegroting 2023 en de 
meerjarenbegroting 2024-2026 van de GR Laborijn. 

  
B 4. Beheersverordening 'Landelijk gebied – 

2020, reparatie 2022' 
De raad voor te stellen: 
1. De beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020, 

reparatie 2022’ vast te stellen. 
2. Te bepalen dat de beheersverordening ‘Landelijk gebied 

– 2020, reparatie 2022’ een dag na publicatie in werking 
treedt. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 



College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  H. Dales, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 2 van 2 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 17 mei 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
  
B 9. Vaststelling subsidie 2021 Bibliotheek West 

Achterhoek 
1. Kennisgenomen van de Jaarstukken 2021 van Bibliotheek 

West Achterhoek. 
2. De subsidie over 2021 voor Bibliotheek West Achterhoek 

vastgesteld op € 958.950,-. 
  
B 10. Verhuur onderwijsruimte Gaanderwijs 1. Kennisgenomen van het verzoek van Pro8 om een lokaal 

in basisschool Gaanderwijs te verhuren aan kinder-
opvangorganisatie Humankind. 

2. Ingestemd met het verzoek van Pro8 om een lokaal in 
basisschool Gaanderwijs te verhuren aan kinder- 
opvangorganisatie Humankind; 

3. Pro8 met een brief op de hoogte te brengen van het 
besluit. 

  
  

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

         
 
 

secretaris      burgemeester 


