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Openbare besluitenlijst b&w 
van 30 augustus 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 

Doetinchem 2022-2026 

1. De uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Doetinchem 
2022-2026 vastgesteld. 

2. De gemeenteraad hierover te informeren met een 
raadsmededeling. 

  
A 2. Beeldkwaliteitsplan Wijnbergen De Kwekerij 1. Het beeldkwaliteitsplan Wijnbergen De Kwekerij ter 

inzage te leggen. 
2. Het beeldkwaliteitsplan Wijnbergen De Kwekerij ter 

vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 
3. Wethouder Lambregts gemandateerd om tot aan de 

raadsvergadering wijzigingen van ondergeschikt belang 
door te voeren. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst 23 augustus 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Procedure gemeentelijke kaveluitgifte 

woningbouw en actualisatie 
verkoopvoorwaarden 

1. De volgende punten uit de memo procedure particuliere 
kaveluitgifte vastgestels: 
a. De uitgifte van particuliere kavels te laten lopen via 

loting. 
b. Hele specifieke kavels waarbij de marktprijs moeilijk te 

bepalen is te verkopen via inschrijving, waarbij de 
hoogste bieder de kavel krijgt. 

c. De eerste optietermijn te verkorten van maximaal 4 
maanden tot maximaal 2 maanden als onderdeel van 
de in de memo voorgestelde nieuwe procedure. 

d. Na de eerste twee optietermijnen de te betalen rente 
te berekenen op basis van de rente voor erfpacht in 
de jaarlijks vast te stellen grondprijstabel. 

2. De punten onder 1 te laten gelden vanaf 15 september 
voor de particuliere kavels, die nog niet in optie of 
anderszins door gemeente zijn uitgegeven en voor 
particuliere kavels in toekomstige gemeentelijke 
bouwprojecten. 

3. De in mei 2010 vastgestelde procedure voor particuliere 
kaveluitgifte ingetrokken. 

4. De procedure en algemene verkoopvoorwaarden te 
publiceren en te communiceren met een 
raadsmededeling en informatie hierover op de 
gemeentelijke website te plaatsen. 

5. De algemene verkoopvoorwaarden voor 
woningbouwterreinen 2022 vastgesteld waarin een 
bepaling is opgenomen conform de in de raad van 
november 2021 vastgestelde beleidsregels 
zelfbewoningsplicht gemeente Doetinchem 2021. 

6. De algemene verkoopvoorwaarden voor 
woningbouwterreinen 2012 ingetrokken. 
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B 5. Over de Beek 12 Gaanderen, 
functiewijziging 

1. In principe medewerking te verlenen voor de bouw van 
twee vrijstaande woningen bij Over de Beek 12 in 
Gaanderen in ruil voor de sloop van alle agrarische 
bebouwing. 

2. De agrarische bestemming van Over de Beek 12 vervalt 
en de bedrijfswoning krijgt de bestemming ‘Wonen’. 

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

4. Pas na een goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing en 
een getekende anterieure overeenkomst de 
noodzakelijke planologische procedure op te starten. 

5. Dit principebesluit te laten vervallen als ontwikkelaar 
niet binnen 12 maanden na dit principebesluit de 
stukken die nodig zijn aanlevert. 

  
B 6. Beslissing op bezwaar Gieterijstraat 63 in 

Gaanderen 
1. Het bezwaarschrift gegrond verklaard. 
2. Een nieuw beslissing op bezwaar genomen met een 

betere onderbouwing, conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften. 

3. Het verzoek om handhaving alsnog afgewezen. 
4. De foutieve ondertekening van het besluit in de beslissing 

op bezwaar hersteld. 

  

B 8. Energietoeslag 2022-2023 1. De aanvullende energietoeslag voor inwoners met een 
laag inkomen ambtshalve uit te keren aan inwoners die 
ook voor de eerste energietoeslag in aanmerking zijn 
gekomen. 

2. Hierbij wederom aansluiten bij de landelijke normen. Dit 
betekent een toeslag van 500,- euro per huishouden met 
een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, 
zonder vermogenstoets. 

3. Het portaal te heropenen zodat er weer nieuwe 
aanvragen ingediend kunnen worden. Bij de toekenning 
van nieuwe aanvragen uit te gaan van de volledig toeslag 
ter hoogte van 1300,- euro. 

4. De beleidsregels ‘energietoeslag 2022-2023 Doetinchem’ 
vastgesteld. 

5. Laborijn gemandateerd om de ambtshalve toekenningen 
te verzorgen voor haar klantenbestand en het bureau 
voor Financiële Ondersteuning de overige aanvragen af te 
laten handelen. 
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B 9. Vaststelling subsidie jeugdgezondheidszorg 
0-4 jaar 2021 

1. Kennisgenomen van de inhoudelijke en financiële 
verantwoording van Yunio over de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar over 2021. 

2. De subsidieverlening aan Yunio voor de 
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar incl. het 
Rijksvaccinatieprogramma op basis van de eindafrekening 
vastgesteld op €1.077.842. 
a. deel basistakenpakket € 961.429 
b. deel maatwerk (homestart) € 47.124 
c. deel vaccinatieprogramma € 69.289 

3. De teveel ontvangen subsidie van  
€ 10.619 door Yunio terug laten betalen. 

4. Yunio via een beschikking tot subsidievaststelling op de 
hoogte te stellen. 

  

B 10. Programma-aanbod integratie en 
participatie inburgeraars 

1. In het verlengde van de uitvoering van de verplichtingen 
op basis van de Wet Inburgering, Laborijn de opdracht 
gegeven voor het zorgdragen voor de participatie-
activiteiten voor inburgeraars voor de periode tot en met 
2023. 

2. Laborijn hiervoor een budget verstrekken ten bedrage van 
in totaal € 103.000,-- voor een periode van 1½ jaar (2e 
halfjaar 2022 en 2023). De kosten dekken uit het budget 
vreemdelingen FCL 46100701. 

  

 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

 
secretaris      burgemeester 


