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onderwerp  bes lu i t  b&w  

A-lijst  
  
A 2. Algemene ledenvergadering VNG 1. Kennisgenomen van de agenda en de bijbehorende 

stukken van de Algemene ledenvergadering van de VNG 
van 29 juni 2022 en van de geannoteerde agenda. 

2. In de Algemene ledenvergadering van de VNG van 29 juni 
2022 akkoord gegaan met de / het: 
a. benoeming van de notulencommissie van de 

Algemene ledenvergadering van de VNG van 29 juni 
2022; 

b. notulen van de Algemene ledenvergadering van de 
VNG van 13 januari 2022; 

c. jaarverslag 2021; 
d. voorstellen inzet en financiën VNG in 2023; 
e. bestuurlijke afspraken klimaat en energie; 
f. verantwoording van het VNG-bestuur over de 

afdoening van de eerder door de leden aangenomen 
moties. 

3. De burgemeester volmacht verleend om namens de 
gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit in het 
tweede beslispunt te stemmen tijdens de Algemene 
ledenvergadering van de VNG op 29 juni 2022. 

4. De bijgevoegde raadsmededeling ‘Algemene 
ledenvergadering Vastgesteld en ter kennisname van de 
gemeenteraad te brengen. 

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 14 juni 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Jaarverslag Toezicht kinderopvang 2021 1. Het jaarverslag Toezicht kinderopvang 2021 vastgesteld. 

2. Toestemming gegeven om het jaarverslag elektronisch 
door te sturen naar de Inspectie van het Onderwijs via 
een digitale link. 

3. De raad met de raadsmededeling en kopie van het 
jaarverslag te informeren. 
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B 5. Principeverzoek functieverandering naar 
Wonen, Dr. Huber Noodtstraat 10 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verbouwen, 
inclusief ophogen, en het wijzigen van het gebruik van 
een winkelpand naar wonen met 14 appartementen ter 
plaatse van de Dr. Huber Noodtstraat 10. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voortgezet met een omgevings-
vergunning via de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
tot afwijking van het bestemmingsplan. 

3. Vastgesteld dat dit initiatief past binnen de door de raad 
afgegeven algemene verklaring van geen bedenkingen, 
zoals vastgesteld op 21 september 2017. 

4. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, overig kostenverhaal, 
woningcategorie en indexatiemogelijkheden voor de 
huurprijzen worden vastgelegd; 

5. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemers niet 
binnen 12 maanden de benodigde stukken hebben 
aangeleverd. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


