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Openbare besluitenlijst b&w 
van 22 maart 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
  
A-lijst  
  
A 1. Laadvisie en plaatsingsbeleid gemeente 

Doetinchem 
1. De Laadvisie gemeente Doetinchem vastgesteld. 
2. Het plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur vastgesteld. 
3. Electrische oplaadinfrastructuur te beschouwen als een 

voorwerp dat onderdeel is van de publieke functie van de 
weg. 

4. De kosten van de benodigde bebording voor 2022 te 
dekken uit het reguliere verkeers- en onderhoudsbudget 
en voor de kosten in 2023 en verder een incidentele 
aanmelding te doen bij de begroting 2023. 

5. De gemeenteraad, middels een raadsmededeling te 
informeren over dit uitvoeringsbeleid. 

  
A 2. Dienstverleningsovereenkomst SaZa 1. Vanuit de aandeelhoudersrol ingestemd met het gegeven 

dat Sport-ID het nieuwe stichtingsbestuur van SaZa wordt. 
2. Vanuit de opdrachtgeversrol de Dienstverlenings-

overeenkomst gD-SaZa vastgesteld als verankering van de 
afspraken met dit nieuwe stichtingsbestuur van SaZa. 

3. Akkoord gegeven voor verzending van de 
raadsmededeling. 

  
A 3. Strategische agenda en uitvoeringsplan 

inclusieve arbeidsmarkt Achterhoek 
1. De strategische agenda inclusieve arbeidsmarkt 

Achterhoek vastgesteld. 
2. Het uitvoeringsplan inclusieve arbeidsmarkt Achterhoek 

2022-2023 vastgesteld. 
3. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio de voor 

het uitvoeringsplan benodigde, beschikbare regionale 
budgetten in te zetten. 

4. Op te treden als penvoerder voor de RegioDeal aanvraag 
voor het uitvoeringsplan inclusieve arbeidsmarkt. 

5. De RegioDeal aanvraag voor het uitvoeringsplan 
inclusieve arbeidsmarkt in te dienen bij Achterhoek 
Ambassadeurs. 

  
A 4. Energietoeslag 1. De energietoeslag voor inwoners van Doetinchem met 

een laag inkomen uit te keren en aan te sluiten bij de 
landelijke normen. Dit betekent een toeslag van 800,- 
euro per huishouden met een inkomen tot 120% van het 
wettelijk sociaal minimum, zonder vermogenstoets. 

2. De beleidsregels ‘eenmalige energietoeslag 2022 
Doetinchem’ vastgesteld zodat spoedig kan worden 
overgegaan tot uitbetalen en afhandeling van de 
aanvragen. 

3. Laborijn gemandateerd om de ambtshalve toekenningen 
te verzorgen en het bureau voor Financiële 
Ondersteuning de individuele aanvragen af te laten 
handelen. 
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Openbare besluitenlijst b&w 
van 22 maart 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 15 maart 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Bestemmingsplan 'Keppelseweg tussen 

384 en 404 Langerak - 2022' 
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 

'Keppelseweg tussen 384 en 404 Langerak - 2022'. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Keppelseweg tussen 384 

en 404 Langerak - 2022' in procedure te brengen. 
3. Vastgesteld dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport rechtvaardigen. 

4. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor 
ambtshalve wijzigingen, het plan voor te leggen aan de 
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met 
het concept raadsvoorstel met de volgende besluitpunten: 
1. Af te wijken van de Woningbouwstrategie 2019 voor 

wat betreft de vereiste 20% sociale koop- of 
huurwoningen; 

2. Het bestemmingsplan ‘Keppelseweg tussen 384 en 
404 Langerak - 2020’ ongewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vastgesteld aangezien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

  
B 4. Hulleweg 6 Doetinchem, VAB initiatief 1. Onder voorwaarden principe medewerking te verlenen 

aan het realiseren van één vrijstaande woning aan de 
Hulleweg 6 in Doetinchem. 

2. De afspraken vast te leggen in een op te stellen 
anterieure overeenkomst; 

3. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang te 
zetten als de ingediende ruimtelijke onderbouwing is 
goedgekeurd en de anterieure overeenkomst is getekend; 

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 
12 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 

  
B 6. Rapportage meldingen openbare ruimte 

2019-2021 
Kennisgenomen van de rapportage meldingen openbare 
ruimte 2019-2021 Buha bv. 

  
B 7. Afvalstoffenverordening 2022 1. Ingestemd met de concept-afvalstoffenverordening en 

het bijbehorende concept-uitvoeringsbesluit. 
2. De concept-afvalstoffenverordening en het concept-

uitvoeringsbesluit conform de inspraakverordening zes 
weken ter inzage te leggen. 

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


