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A-lijst  
  
A 1. Portefeuille wethouder Hummelink 1. Wethouder Hummelink met ingang van 7 maart 2023 

belast met de portefeuilles economische zaken, 
binnenstad, evenementenbeleid, cultuurhistorie, dorps-, 
wijk- en buurtontwikkeling, jeugd, jeugdzorg, 
opdrachtgeverschap Buurtplein BV en 
projectwethouderschap gebiedsvisie(s). 

2. Voor wat betreft de aandeelhouderschappen als volgt 
besloten: 
a. Het aandeelhouderschap voor Buha BV tot het 

zomerreces 2023 voort te laten zetten door de 
burgemeester voor continuïteit van lopende 
processen. 

b. Wethouder Hummelink aangewezen als de 
vertegenwoordiger van de gemeente Doetinchem 
naar aandeelhoudersvergaderingen van:AGEM 
Gemeentelijke Energie B.V. (AGE). 

3. Wethouder Hummelink vanuit het college afvaardigen 
naar de bij zijn portefeuille horende externe 
overlegorganen: 
a. Regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) Sociaal 
b. Thematafel Smart Werken & Innovatie 
c. Binnenstadsbedrijf 
d. Stuurgroep West-Achterhoek (bedrijventerreinen) 
e. Economisch Overleg Doetinchem (EOD) 

4. Wethouder Hummelink benoemd tot tweede 
locoburgemeester. 

  
A 3. Kadernota 2024 GR Laborijn 1. Kennisgenomen van de Kadernota 2024 van 

gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
2. De gemeenteraad per raadsmededeling te informeren 

over de Kadernota 2024 van Laborijn. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 28 februari 2023 vastgesteld. 
  
B 3.  Bestemmingsplan 'Dr Huber Noodtstraat 

38a-42 - 2022' 
De raad voor te stellen: 
1. De Nota van wijzigingen vast te stellen 
2. Het bestemmingsplan 'Dr Huber Noodtstraat 38a-42 - 2022' 

gewijzigd vast te stellen 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  
B 7. Toezegging gemeenteraad art. 2:50 Apv 1. De raad middels een raadsmededeling te informeren over 

de uitkomsten van de toezegging die is gedaan tijdens de 
behandeling van de vijfde wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening in november 2022. 
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B 8. Verhoging uurtarief peuteropvang en 

voor- en vroegschoolse educatie 2023 
1. Het in de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse 

educatie gemeente Doetinchem 2023 t/m 2026 genoemde 
uurtarief voor 2023 na verhoging opnieuw vastgesteld op 
€10,41. 

2. De aanbieders VVE op de hoogte brengen via herziene 
subsidiebeschikkingen. 

  

B 9. Benoeming leden en plaatsvervangende 
leden centraal stembureau 

3. Ingevolge artikel E19 en E20 van de Kieswet de volgende 
personen benoemd als lid van het centraal stembureau voor 
de periode van de datum waarop dit collegebesluit wordt 
genomen tot 01-01-2026: 
a. Mevrouw S.M.A.B. Gries, teamleider publiekszaken 

gemeente Doetinchem en plaatsvervangend voorzitter 
b. De heer B.P.M. Janssens, griffier gemeente Doetinchem 
c. De heer J.F.M. Schoot, notaris te Doetinchem 
d. Mevrouw M.E.F.M. Hetem, verkiezingsleider gemeente 

Doetinchem 
4. Alsmede benoeming van de plaatsvervangende leden: 

a. Mevrouw H.B.A. Ruiterkamp, manager gemeente 
Doetinchem 

b. De heer P.M. Fuijk, beleidsmedewerker gemeente 
Doetinchem 

c. De heer H.R.P. Dumatubun, notaris te Doetinchem 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 14 februari 2023  
Toepassen coördinatieregeling plan supermarkt 
Plus Wehl 

De raad voor te stellen: 

1. De coördinatieregeling toe te passen voor het plan Plus 
supermarkt Wehl; 

2. De procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 3.1. e.v. Wet ruimtelijke ordening te 
coördineren met de benodigde omgevingsvergunningen als 
bedoeld in artikel 2.1 e.v. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
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