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Openbare besluitenlijst b&w 
van 28 februari 2023 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 14 februari 2023 vastgesteld. 
  
B 3. Planning en controlcyclus gD 2023 1. De planning- en controlcyclus 2023 vastgesteld. 

2. Daarmee de volgende besluiten genomen: 
a. Het proces van de kadernota te starten in een 

strategisch uur met een processchets op 7 maart. 
b. De hoofdlijnen van het nieuwe beleid in een heisessie 

voor te bereiden op 28 maart. 
3. De raad te informeren met een raadsmededeling. 

  
B 4. Subsidieregeling lokaal sportakkoord 

Doetinchem 2023 
Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling uitvoering 
lokaal sportakkoord Doetinchem 2022 vastgesteld met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. 

  
B 5. Intensivering werkzaamheden Energieloket 1. Ingestemd met het intensiveren van de werkzaamheden 

van Achterhoeks Energieloket. 
2. € 63.000,- voor deze intensivering te dekken binnen het 

budget duurzaamheid. 
3. Wanneer de uitvoeringsmiddelen voor klimaat en energie 

van het ministerie van Economische Zaken beschikbaar 
komen dan de kosten voor intensivering uit die middelen te 
dekken. 

4. De benodigde begrotingswijziging voor aanwending van 
deze rijksmiddelen mee te nemen in de eerste bestuurlijke 
monitor. 

  

B 6. Realisatie 10 appartementen Stationsstraat 
32 Wehl 

1. In principe mee te werken aan het plan om de bestemming 
van de Stationsstraat 32 in Wehl te wijzigen van Bedrijf 
naar Wonen voor de realisatie van 10 appartementen 
onder de volgende voorwaarden: 
1.1. Dat de ontwikkeling de monumentale waarden van 

het naast gelegen rijksmonument aan de Stationsstraat 
30 niet aantast. 

1.2. Dat in het ontwerp een aantal karakteristieken van de 
wederopbouwarchitectuur van de huidige bebouwing 
worden opgenomen. 

1.3. Dat de benodigde parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd op het eigen terrein in een ondergrondse 
parkeerkelder. 

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

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

4. Initiatiefnemer te informeren met een brief, waarin ook 
wordt vermeld dat dit besluit vervalt als geen verdere 
uitwerking aan de plannen is gegeven binnen 12 maanden 
na verzending van dit besluit. 

  



College voltallig : nee 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  P. Moors, J. Huizinga,  
  H. Bulten,R.Steintjes,  
  G. Karssenberg, A. Driessen 

Afwezig : H. Dales 
 

Pagina 2 van 3 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 28 februari 2023 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
  
B 7. Gemeentelijk Stembureau Provinciale Staten 

en Waterschapsverkiezingen 15-03-2023 
1. In de gemeente Doetinchem decentrale stemopneming 

voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 
15-03-23 goedgekeurd. 

2. Het instellen van één gecombineerd Gemeentelijk 
Stembureau voor de verkiezingen op 15-03-2023 voor de 
Provinciale Staten van Gelderland en het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Rijn en IJssel goedgekeurd. 

3. De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau voor 
de vaststelling van de uitslag van Doetinchem op 
donderdag 16-03-2023 om 09.00 uur op het stadhuis 
vastgesteld. 

4. De volgende leden van het Gemeentelijk Stembureau 
benoemd: 
a. Voorzitter: projectleider Verkiezingen (mevrouw  

M. Hetem) 
b. Plaatsvervangend voorzitter: teamleider Publiekszaken 

(mevrouw S. Gries) 
c. Overige leden: leden van Team Verkiezingen 
d. Plaatsvervangende leden: medewerkers van team 

Publiekszaken 
e. Ondersteuners: medewerkers van team Publiekszaken 

5. Ter uitvoering van beslispunt 4 c, d en e benoemt de 
teamleider Publiekszaken de mensen in functie. 

6. Het zo nodig wijzigen van dit besluit gemandateerd aan de 
teamleider Publiekszaken. 

  

  

Uitgesteld openbare besluiten van 14 februari 2023  

  

Principebesluit bouw 96 woningen Stationslocatie 1. In principe mee te werken aan het door de 
initiatiefnemer ingediende bouwplan voor de realisatie 
van 96 woningen en een commerciële ruimte voor 
stationsgerelateerde detailhandel overeenkomstig het 
voorgestelde bouwprogramma. 

2. Op basis van een door de initiatiefnemer in te dienen 
ruimtelijke onderbouwing en de hierbij behorende 
onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het 
proces kan worden voortgezet door middel van een 
aanpassing van het geldende bestemmingsplan (of 
omgevingsplanwijziging). 

3. Een anterieure overeenkomst op te stellen waarin o.a. 
het planschadeverhaal, de plankosten, de kosten met 
betrekking tot het openbare gebied, het 
woningbouwprogramma en afspraken met betrekking 
tot het parkeren worden vastgelegd. 

4. Initiatiefnemer met een brief over het principebesluit te 
informeren. 
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Boardletter 2022 gemeente Doetinchem (Baker 
Tilly) 

Met de raadsmededeling de boardletter 2022 van de 
accountant, Baker Tilly, aan te bieden aan de gemeenteraad. 

  

 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


