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Openbare besluitenlijst b&w 
van 20 september 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 5. Evaluatie samenwerking Buha BV 1. Opdracht gegeven voor evaluatie van de samenwerking 

en de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen gD en Buha BV. 

2. Akkoord gegeven voor het verdelen van de geraamde 
kosten ad € 50.000 tussen de gemeente en Buha, waarbij 
voor het gemeente aandeel ad € 25.000 een aanmelding 
is gedaan in de 2e bestuurlijke monitor 2022. 

3. De gemeenteraad met een raadsmededeling te 
informeren over de evaluatie van de samenwerking 
tussen gD en Buha BV. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 13 september 2022 

vastgesteld. 
  
B 3. Vaststelling subsidie Veilig Thuis 2021 1. De jaarverantwoording 2021 inclusief de controleverklaring 

over de jaarrekening 2021 van Stichting Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland voor kennisgeving aangenomen. 

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op  
€ 1.113.292 

3. De beschikking te versturen naar Stichting Veilig Thuis 
Noord Oost Gelderland. 

  
B 4. Starterswoningen Wehl Heideslag In afwijking van de op 30-08-2022 vastgestelde procedure 

particuliere kaveluitgifte over te gaan tot vervroegd toewijzen 
van kavels voor starterswoningen in Wehl Heideslag. 

  
B 6. Wijziging en aanvulling besluit realisatie 

woningen Oude Terborgseweg 241 
1. Het besluit van 5 juli 2022 gewijzigd voor wat betreft 

besluitpunt 2 en aangevuld met onderstaand besluitpunt 
3. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voortgezet door verlening van een 
omgevingsvergunning met uitgebreide procedure tot 
afwijking van het bestemmingsplan “Stedelijk 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. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


