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Openbare besluitenlijst b&w 
van 29 maart 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Herbestemming boerderij Natuurpark 

Overstegen 
1. De bestuursopdracht ‘boerderij Natuurpark Overstegen’ 

(zie bijlage 1) vastgesteld waarmee een onderzoek wordt 
gestart naar de herbestemming van de boerderij naar 
maatschappelijke natuur-/ educatiefunctie die past bij de 
uitstraling van het natuurpark. 

2. Het afwegingskader vastgesteld, waarop getoetst wordt 
of en in welke mate wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden, waarbij de hoofdvoorwaarden zijn: 

a. Een kostprijs dekkende huur; 
b. Een plan voor gebruik van de locatie voor natuur-

educatieve doeleinden en herinrichting van de 
tijdelijke locatie van de organisaties tot een functie 
die past in het natuurpark; 

c. Inzicht in de in te zetten maatschappelijke 
doelstelling en de te betrekken doelgroepen; 

d. Inzicht in de meerwaarde voor de natuur in 
Doetinchem; 

e. Behoud en instandhouding van het monument en 
herstel en behoud van het karakteristieke boerenerf; 

f. Inzicht in de levensvatbaarheid van de inrichting en 
uit te voeren educatieve functies op langere termijn. 

3. Het restbudget van project ‘Ecozone de Knoop 2.0’ in te 
zetten voor de uitvoering van deze bestuursopdracht. 

  
A 2. Tariefverhoging JeugdzorgPlus 1. Ingestemd om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2021 het tarief Jeugdzorg Plus te verhogen van  
€ 391,25 naar € 439,75 per etmaal. 

2. Ingestemd om met terugwerkende kracht het verschil 
tussen het door de Achterhoek gehanteerde en 
overeengekomen tarief voor Jeugdzorg Plus middels een 
lumpsum te betalen. 

3. Ingestemd om het tarief Jeugdzorg Plus per 1 januari 
2022 te verhogen naar € 475,05 per etmaal. 

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 22 maart 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Overeenkomst Spoedeisende Zorg JBGLD 

2022 
1. Ingestemd met: 

a. Het onderhands contracteren van Spoedeisende Zorg 
(SEZ) bij Jeugdbescherming Gelderland voor 2022. 

b. Ingestemd met de betaling van € 70.962,81 voor de 
kosten van Spoedeisende Zorg in 2022 uit het budget 
Jeugd algemeen. 
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B 4. Projectplan Toekomsttuinen Noord- Oost 
Gelderland 2022 (bouwsteen 3, Gelderse 
verbeteragenda jeugdbescherming) 

1. Ingestemd met: 
a. Het projectplan Toekomsttuinen Noord- Oost 

Gelderland 2022 (bouwsteen 3 Gelderse 
verbeteragenda jeugdbescherming); 

b. Het aanstellen van een kwartiermaker en deze voor 
de Achterhoek te financieren uit de decentralisatie-
uitkering vrouwenopvang middelen; 

c. De voorgestelde projectorganisatie toekomsttuinen 
Noord- Oost Gelderland van regionale bestuurlijke en 
ambtelijke vertegenwoordiging. 

  
B 6. Tarieven Wmo-reizigers ZOOV Op Maat 

vanaf 3 april 2022 
1. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer 

voor reizigers met een Wmo-indicatie per 3 april 2022 als 
volgt vastgesteld: 
a. Een opstaptarief van € 1,01 
b. Een kilometertarief van € 0,21 voor ritten van maximaal 

20 km; 
c. Een kilometertarief van € 2,29 voor reisafstanden tussen 

20 km en 40 km. 
2. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer 

voor reizigers zonder Wmo-indicatie per 3 april 2022 als 
volgt vastgesteld: 
a. Een opstaptarief van € 3,03; 
b. Een kilometertarief van € 0,63 voor ritten van maximaal 

20 km, als de reis niet met het openbaar vervoer of 
haltetaxiRRReis gemaakt kan worden; 

c. Een kilometertarief van € 2,29 voor ritten van maximaal 
20 km, als de reis wel met het openbaar vervoer of 
haltetaxiRRReis gemaakt kan worden; 

d. Een kilometertarief van € 2,29 voor reisafstanden tussen 
20 km en 40 km. 

3. Het tarief per 1 januari 2023 te indexeren met Landelijke 
Tariefindex voor openbaar vervoer. 

  
B 7. Wijziging horeca bestemming naar 

woonbestemming, Acacialaan 147 te 
Doetinchem 

1. In principe mee te werken aan het plan voor de sloop van 
het voormalige café/zalencentrum en het realiseren van 2 
vrijstaande koopwoningen vanaf € 350.000 op het perceel 
Acacialaan 147 te Doetinchem; 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing, 
onderzoeksresultaten en verdere planuitwerking te 
beoordelen in hoeverre het proces kan worden voortgezet 
met de herziening van het bestemmingsplan of, na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, het wijzigen van 
het omgevingsplan; 

3. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, overig kostenverhaal en 
woningcategorie worden vastgelegd; 

4. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemers niet 
binnen 12 maanden de benodigde stukken hebben 
aangeleverd. 
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B 8. Wijzigingsplan 'Stedelijk gebied - 2021 1e 
wijziging (Zuivelweg 188)' 

1. Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan 'Stedelijk gebied 
- 2021 1e wijziging (Zuivelweg 188)'; 

2. Het ontwerpwijzigingsplan 'Stedelijk gebied - 2021 1e 
wijziging (Zuivelweg 188)' in procedure te brengen; 

3. Als er op het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor ambtshalve 
wijzigingen, het plan als zodanig vast te stellen in 
overeenstemming met het besluit vaststelling. 

 4.  

Uitgesteld openbaar besluit van 22 maart 2022  

Beslissing op bezwaar geweigerde 
omgevingsvergunning Wassinkbrinkweg 6 

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften 
van 16 februari 2022 het bezwaarschrift van 
bezwaarmaker ongegrond verklaard. 

2. Het bestreden besluit in stand gelaten met daarin een 
aanvulling van het dictum. 

  

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


