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Openbare besluitenlijst b&w 
van 18 oktober 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1.  Herontwikkeling locatie Augustinusschool 
 Gaanderen 

1. De stedenbouwkundige visie Het Augustinuspark 
Gaanderen d.d. juli 2022 vastgesteld. 

2. ‘Grondexploitatie Augustinuslocatie’ bij het raadsvoorstel 
als geheim aangemerkt op grond van artikel 55 lid 1 van 
de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b 
van de Wet open overheid (economische en financiële 
belangen gemeente). 

3. Ten behoeve van verdere uitwerking de raad voor te 
stellen: 
3.1. De grondexploitatie Augustinuslocatie vast te stellen. 
3.2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 

beschikbaar te stellen van € 400.000. Dekking uit de 
grondexploitatie Augustinuslocatie. Hiertoe de ..ste 
begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

3.3. Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om ten aanzien van de grondexploitatie 
geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op 
basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in 
samenhang met artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b, 
van de Wet open overheid (economische en 
financiële belangen gemeente). 

  
A 2.  Gebiedsontwikkeling Wehl-Fokkenkamp 
 

1. Het stedenbouwkundig plan Wehl Fokkenkamp 
vastgesteld. 

2. ‘Grondexploitatie Wehl Fokkenkamp’ bij het 
raadsvoorstel als geheim aangemerkt op grond van 
artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 5.1, 
tweede lid, onderdeel b van de Wet open overheid. 
Alsmede voor de raad op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet. 

3. De raad voor te stellen: 
3.1. De grondexploitatie Wehl Fokkenkamp vast te stellen. 
3.2. Een krediet van € 828.000 beschikbaar te stellen, 

dekking uit grondexploitatie Wehl Fokkenkamp. 
Hiertoe de …ste begrotingswijziging 2022 vast te 
stellen. 

3.3. Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om ten aanzien van de grondexploitatie 
geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op 
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in 
samenhang met artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b, 
van de Wet open overheid (economische en financiële 
belangen gemeente).  
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Openbare besluitenlijst b&w 
van 18 oktober 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

A 3.  Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen 1. Een bijdrage leveren in de vorm van een cofinanciering 
voor de aanpak verduurzaming bedrijventerreinen de 
Huet en Keppelseweg ter hoogte van € 9.400,- vanuit de 
budgetten economie en duurzaamheid. 

2. Eveneens € 16.750 te dekken uit de budgetten economie 
en duurzaamheid wanneer de provincie besluit geen 
subsidie te verlenen. 

Redactie aanvulling persbericht af te doen door 
portefeuillehouders 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 11 oktober vastgesteld. 
  
B 3.  Ontwerpbestemmingsplan 'Bleeksestraat 8 
 en 10 - 2022 

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
'Bleeksestraat 8 en 10 - 2022'. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Bleeksestraat 8 en 10 - 
2022' in procedure te brengen. 

3. Vastgesteld dat geen nadelige gevolgen voor het milieu 
zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport voor het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Bleeksestraat 8 en 10 – 2022’ 
rechtvaardigen. 

4. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bleeksestraat 8 en 10 – 2022’ als definitief 
bestemmingsplan vast te stellen, conform concept-
raadsvoorstel, onder de voorwaarden dat: 
a. Er geen zienswijzen op het bestemmingsplan zijn 

ingediend. 
b. Er na afloop van de ter inzage legging van het 

ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn om het 
plan te wijzigen. 

  
B 4. Ontwerpbestemmingsplan 'Mussenhorstweg 
 2 - 2022' 

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
'Mussenhorstweg 2 - 2022'. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Mussenhorstweg 2 - 2022' 
in procedure te brengen. 

3. Vastgesteld dat geen nadelige gevolgen voor het milieu 
zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport voor het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Mussenhorstweg 2 – 2022’ 
rechtvaardigen. 

4. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan 
‘Mussenhorstweg 2 - 2022’ vast te stellen als definitief 
bestemmingsplan, conform concept raadsvoorstel, onder 
de voorwaarden dat: 
a. Er geen zienswijzen op het bestemmingsplan worden 

ingediend. 
b. Er na afloop van de ter inzage legging van het 

ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn om het 
plan te wijzigen. 
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Openbare besluitenlijst b&w 
van 18 oktober 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

B 7. Terborgseweg 4-6-8, functiewijziging 
 kantoor naar wonen 

1. In principe medewerking te verlenen aan het veranderen 
van een kantoor naar 11 appartementen met een 
kruimelafwijking onder de volgende voorwaarden: 
1.1. 9 appartementen te bouwen als levensloop-

bestendige koopwoningen met een koopprijs tot  
€ 250.000 of het middenhuursegment. 

1.2. 2 appartementen te bouwen als levensloop-
bestendige goedkope koopwoningen met een 
koopprijs tot € 225.000 of als sociale-huurwoningen. 
De huurprijs blijft 20 jaar onder de huurtoeslaggrens. 

1.3. De woningen worden duurzaam en zonder 
gasaansluiting gebouwd. 

1.4. Op het eigen terrein komen 17 parkeerplaatsen voor 
de appartementen. 

1.5. Afvalinzameling moet de goedkeuring hebben van 
de gemeente. Eventuele kosten voor deze 
voorziening zijn voor rekening van de ontwikkelaar. 

1.6. De kosten van eventuele aanpassingen in en aan het 
openbaar gebied die niet via leges zijn te verhalen 
komen voor rekening van de ontwikkelaar. 

2. Pas na een goedgekeurde ruimtelijke uitwerking en een 
getekende anterieure overeenkomst de noodzakelijke 
planologische procedure op te starten; 

3. Dit principebesluit te laten vervallen als ontwikkelaar niet 
binnen 12 maanden na dit principebesluit de stukken die 
nodig zijn aanlevert. 

  
B 9. Vijfde wijziging Algemene plaatselijke 
 verordening gemeente Doetinchem 2016 

1. De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Doetinchem 2016 te wijzigen 
conform de wijzigingslijst. 

2. De raad voor te stellen de toelichting bij de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 te 
wijzigen conform de aanpassingen in de gewijzigde 
toelichting. 

3. De raad voor te stellen de Technische wijzigingen 
Omgevingswet door te voeren in de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 bij 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

  
B 10. Definitief uitvoeringsbesluit 
 afvalstoffenverordening 2022 

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 
gemeente Doetinchem vastgesteld. 
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Openbare besluitenlijst b&w 
van 18 oktober 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

B 11. Verantwoording De Rode Loper voor 
jongeren in de Achterhoek Financiële 
verklaring subsidieverlening provincie 
Gelderland 

1. De inhoudelijke en financiële verantwoording van het 
project De Rode Loper voor jongeren van 16 tot 27 jaar 
vastgesteld. 

2. Het totale bedrag van de werkelijk gemaakte subsidiabele 
kosten van € 398.988 vastgesteld. 

3. Ingestemd met ondertekening van de financiële 
verklaring waarmee wordt aangegeven dat de werkelijke 
kosten van de activiteiten juist zijn en de subsidie 
rechtmatig is besteed in de arbeidsmarktregio 
Achterhoek. 

4. Wethouder Huizinga gemandateerd deze financiële 
verklaring namens de arbeidsmarktregio Achterhoek te 
ondertekenen (besluit van de burgemeester). 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 4 oktober 2022  
  
Beëindiging principemedewerking Plantsoenstraat 
73 

Het principebesluit ‘Ontwikkeling 10 woningen 
Plantsoenstraat 73’ van 9 maart 2021 ingetrokken. 

  
 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


