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van 23 augustus 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Beleidskader: Goedkope koopwoningen 

en toevoegen sociale huurwoningen 
De raad voor te stellen: 
1. De bovengrens van de categorie goedkope 

koopwoningen te wijzigen van €185.000 naar €225.000  
en de woningbouwstrategie 2019 dienovereenkomstig 
aan te passen. 

2. Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, 
bij toekomstige woningbouwontwikkelingen op gronden 
in bezit van de gemeente, in principe toe te voegen aan 
de woningvoorraad van een toegelaten instelling 
(woningcorporatie). 

  
A 2. Uitganspunten woonvisie 2023-2036 De raad voor te stellen: 

1. Het college opdracht te geven om een lokale woonvisie 
Doetinchem woonstad en woondorpen 2023 - 2036 op te 
stellen. 

2. Recente ontwikkelingen en uitgangspunten op rijks-, 
provinciaal en regionaal niveau in de lokale woonvisie als 
vertrekpunt te nemen. 

3. De volgende uitgangspunten voor de woonvisie te 
hanteren: 
a. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit zijn 

sleutelbegrippen bij de ontwikkelingen in de 
woningvoorraad.  

b. We gaan uit van de ambitie van groei naar 70.000 
inwoners. 

c. Woningbouwuitbreidingen realiseren we door primair 
in te zetten op binnenstedelijke transformatie en 
inbreiding en waar nodig aan stads- en dorpsranden 
of op erven in het buitengebied.  

d. Bij woningbouwuitbreidingen sluiten we zo veel 
mogelijk aan bij bestaande mobiliteits- en 
groenstructuren. 

e. We streven naar een passend en betaalbaar aanbod 
voor alle doelgroepen. 

f. We versterken de diversiteit en draagkracht van 
wijken zoveel mogelijk. 

g. We verbeteren de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad. 

h. We zetten in op aantrekkelijke woningen en 
woonmilieus. 

i. We streven naar meer flexibiliteit en gemengde 
functies in de bebouwde omgeving. 

4. Bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de 
omgevingsvisie. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 12 juli 2022 vastgesteld. 
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B 3. Jaarstukken 2021 en 

conceptprogrammabegroting 2023 
(onderdeel van meerjarenbegroting 2023-
2026) Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers 

1. Kennisgenomen van de Jaarrekening en de verantwoording 
2021 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
(ECAL). 

2. De bijdrage voor de wettelijke archieftaken over 2021 op  
€ 209.231,65 vastgesteld. 

3. Het dagelijks bestuur van het ECAL informeren over dit 
besluit met een brief. 

4. Kennisgenomen van de conceptprogrammabegroting 2023 
(onderdeel van meerjarenbegroting 2023-2026) van het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). 

5. De gemeenteraad voor te stellen in de zienswijze op de 
conceptprogrammabegroting 2023 (onderdeel van 
meerjarenbegroting 2023-2026) van het ECAL geen wensen 
en bedenkingen te formuleren. 
Redactie aanpassing raadsvoorstel af te doen door 
portefeuillehouder 

  
 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


