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B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d.24 mei 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Ontwikkeling 17 huurwoningen 

Zaagmolenpad ongenummerd 
1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor de 

ontwikkeling van 17 huurwoningen aan het 
Zaagmolenpad ongenummerd. 

2. Op basis van een ingediende ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voorgezet met verlening van een 
omgevingsvergunning met uitgebreide procedure tot 
afwijking van het bestemmingsplan. 

3. Vastgesteld dat dit initiatief past binnen door de 
gemeenteraad afgegeven Algemene verklaring van geen 
bedenkingen zoals bedoeld in het raadsbesluit van 21 
september 2017. 

4. De afspraken en kostentoerekening vast te leggen in een 
op te stellen anterieure overeenkomst. 

5. Dit principebesluit in te trekken als binnen 12 maanden 
na dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken ten 
behoeve van beslispunt 2 aanlevert. 

  
B 4. Principeverzoek functieverandering 

wonen, Didamseweg 24 en 26a, Wehl 
1. In principe medewerking te verlenen voor het wijzigen 

van het gebruik van een kantoor aan de Didamseweg 
24/26a naar een reguliere levensloopbestendige woning 
met een omge-vingsvergunning met afwijking van het 
bestemmingsplan (kruimelgevallenregeling). 

2. Op basis van een ingediende ruimtelijke onderbouwing 
en onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voortgezet door verlening van een 
omgevingsver-gunning met afwijking van een 
bestemmingsplan (kruimelgevallenregeling). 

3. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin afspraken 
worden vastgelegd. 

4. Dit principebesluit in te trekken als initiatiefnemer niet 
binnen 12 maanden de benodigde stukken heeft 
aangeleverd. 

  
B 5. Subsidievaststelling 2021 Senioren 

Ontmoetingspunt 
1. De subsidie voor 2021 aan de Stichting Senioren 

Ontmoetingspunt vastgesteld op € 71.820. 
2. De niet-bestede subsidie (€ 8.180) terug te laten betalen. 
3. Met de beschikking deze stichting hierover te informeren. 

  
B 6. Kindernet vaststelling subsidie VVE 2021 1. Het subsidiebedrag voor de uitvoering van Peuteropvang 

2021 door Kindernet vastgesteld op € 103.876. 
2. Aanvullend een extra subsidiebedrag van € 61.177 

verleend en direct vastgesteld. 
3. Het nog verschuldigde bedrag over 2021 groot € 87.146 

alsnog verstrekken (dekking t.l.v. het budget 
onderwijsachterstandenbeleid (4.430.45.01). 

4. Kindernet via de beschikking tot subsidievaststelling op de 
hoogte te stellen. 
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B 7. Humankind vaststelling subsidie VVE 2021 1. Het subsidiebedrag voor de uitvoering van Peuteropvang 
2021 door Stichting Humankind vastgesteld op € 388.244. 

2. Het nog verschuldigde bedrag over 2021 groot € 66.495 
alsnog te verstrekken. (dekking t.l.v. het budget 
onderwijsachterstandenbeleid (4.430.45.01). 

3. Stichting Humankind via de beschikking tot 
subsidievaststelling op de hoogte te stellen. 

  
B 8. Stichting Spelenderwijs vaststelling 

subsidie VVE 2021 
1. Het subsidiebedrag voor de uitvoering van Peuteropvang 

2021 door Stichting Spelenderwijs vasgesteld op  
€ 170.975. 

2. Het nog verschuldigde bedrag over 2021 groot € 30.611 
alsnog te verstrekken. (dekking t.l.v. het budget 
onderwijsachterstandenbeleid (4.430.45.01). 

3. Stichting Spelenderwijs via de beschikking tot 
subsidievaststelling op de hoogte te stellen. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluiten  
  
Besluit van 17 mei 2022  
Ontwerpbestemmingsplan Oosseld en 
Wijnbergen2013 1e uitwerking (Spoorzone 
Asterstraat) 

1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosseld en 
Wijnbergen 2013 1e uitwerking (Spoorzone Asterstraat)’. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen 
2013 1e uitwerking (Spoorzone Asterstraat)’ in procedure 
te brengen na afronding van het vooroverleg ex artikel 
3.1.1. Bro. 

3. Vastgesteld dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zijn te verwachten die het maken van een 
milieueffect(beoordelings)rapport voor het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen 2013 1e 
uitwerking (Spoorzone Asterstraat)’ rechtvaardigen. 

4. Mogelijke redactionele aanpassingen naar aanleiding van 
het vooroverleg af te doen door de portefeuillehouder. 

5. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en/of er geen aanleiding is voor 
ambtshalve wijzigingen, het plan vast te stellen in 
overeenstemming met het concept vaststellingsbesluit. 
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Besluit van 24 mei 2022  
Bestuursopdrachten Omgevingsvisie - Doetinchem 
2036 

1. De volgende bestuursopdrachten vastgesteld: 
a. ‘Opgave landelijk gebied in het kader van de 

omgevingsvisie’;’ 
b. ‘Woonvisie Doetinchem, woonstad en woondorpen 

richting 2036’; 
c. ‘Stationsomgeving’ 

2. De organisatie opdracht gegeven tot uitwerking van een 
Bestuursopdracht ‘Binnenstad’ waarbij de focus komt te 
liggen op versterking van economische effecten. 

3. Aan de raad in de 1e bestuurlijke monitor, ten behoeve 
van de realisatie van deze bestuursopdrachten € 250.000 
vanuit de algemene middelen beschikbaar gesteld en 
wanneer voor de deelopdracht Stationsomgeving op 
termijn een deel van de kosten kan worden verhaald bij 
ontwikkelaars en een deel kan worden meegenomen als 
initiële kosten in de nog op te stellen gemeentelijke 
grondexploitaties, de dan vrijvallende middelen terug te 
laten vloeien naar de algemene middelen. 

  
  

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

         
 
 

secretaris      burgemeester 


