
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 

 

 Doetinchem, 9 december 2015 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Uitgangspunten bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a in Wehl 

Wij stellen u voor, burgemeester en wethouders opdracht te geven om op grond van de 

ingediende ruimtelijke onderbouwingen een bestemmingsplan op te stellen met voor: 

a. Ringweg 4 een specifiek, compact agrarisch bouwvlak met beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden, conform het S/A/A/B-advies van 21 mei 2013; 

b. Ringweg 4a een op maat gesneden bestemming voor een vrijstaande woning met 

praktijkruimte. 

 

2. Verevening en risicodeling jeugdzorg 2016 

Wij stellen u voor, over te gaan tot regionale verevening en risicodeling budgetten jeugdhulp 

2016 op de volgende onderdelen: 

- landelijke zorg; 

- bovenregionale zorg; 

- jeugdbescherming en Jeugdreclassering; 

- alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7x24-uurs zorg). 

 

3. Afwijzen verzoek wijziging bestemmingsplan 

Wij stellen u voor, niet mee te werken aan het verzoek tot vaststellen van een 

bestemmingsplan waarin het gebouw Dennenweg 148a te Doetinchem als woning wordt 

bestemd.  

 

4. Bestemmingsplan Opstelspoor station Doetinchem - 2014 

Wij stellen u voor: 

1. De Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Opstelspoor station Doetinchem - 2014 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

5. Vaststellen bestemmingsplan Sportweg - 2015 

1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Sportweg - 2015 vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Vijverberg Zuid - 2015 

Wij stellen u voor: 

1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Vijverberg Zuid - 2015 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

7. Verkoop tennishal Sportweg 9 aan Graafschap College 

Wij stellen u voor, te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de verkoop van 

Sportweg 9 aan het Graafschap College. 
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8. Uitkomst mediation Vijverberg - Zuid 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van het bereikte onderhandelingsresultaat, zoals verwoord in de 

vaststellingsovereenkomst, die voor de raad vertrouwelijk ter inzage ligt. 

2. Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de bereikte 

overeenstemming. 

3. De eerder door het college besloten geheimhouding te bekrachtigen, thans door toepassing 

van artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2g Wet openbaarheid van 

bestuur (voorkoming benadeling derden). 

 

9. Nadere afspraken Woongebied Wijnbergen 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van het bereikte onderhandelingsresultaat, zoals verwoord in het 

collegebesluit, dat voor de raad vertrouwelijk ter inzage ligt. 

2. Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het bereikte 

onderhandelingsresultaat. 

3. De eerder door het college besloten geheimhouding te bekrachtigen, thans door toepassing 

van artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2g Wet openbaarheid van 

bestuur (voorkoming benadeling derden). 

 

10. Beschikbaar stellen krediet en dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2016 

Wij stellen u voor: 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 150.245,-; 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 ad € 12.955,- ten laste 

te brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 25ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen. 

 

11. Vaststellen krediet projecten onderwijs 

Wij stellen u voor: 

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van de projecten IKC Noord, 

De Isselborgh en Gaanderen van € 7.408.000,-. 

2. Als dekking van de jaarlijkse lasten van € 41.686,- (boven op de reeds beschikbaar gestelde 

middelen) de reserve huisvesting onderwijs aan te wijzen. 

3. Hiertoe de 26ste wijziging gemeentebegroting 2016 vast te stellen. 

 

12. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 

Wij stellen u voor, het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigen overeenkomstig het 

voorstel tot wijziging.  

 

13. Financieel verdeelmodel bijdrage gemeenten aan de VNOG 

Wij stellen u voor: 

1. De voorkeur uit te spreken voor financiële verdeling gebaseerd op risico’s op basis van de 

uitkering gemeentefonds (model 3). 

2. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) te informeren overeenkomstig 

bijgevoegde conceptbrief. 
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14. Herziening Algemene plaatselijke verordening Doetinchem 

Wij stellen u voor, de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 vast te 

stellen. 

 

15. Uitvoering motie 'Ruim op die regels' 

Wij stellen u voor: 

1. De Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening in te trekken en dit besluit in 

werking te laten treden de dag na bekendmaking. 

2. De Exploitatieverordening Doetinchem 2006 in te trekken met uitzondering van de gevallen 

als bepaald in artikel 9.1.17 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening en dit besluit in 

werking te laten treden de dag na bekendmaking.  

 

16. Aanvraag suppletie kosten opsporing niet gesprongen explosieven 

Wij stellen u voor, een aanvraag te doen bij het ministerie voor suppletie in de gemaakte 

kosten voor opsporing van niet gesprongen explosieven. 

 

17. Revitalisering bedrijventerrein De Huet 

Wij stellen u voor, een bedrag ter grootte van € 1,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de 

uitvoering van de revitalisering bedrijventerrein De Huet (24ste wijziging gemeentebegroting 

2016). 

 

18. Belastingverordeningen 2016 

Wij stellen u voor, de belastingverordeningen 2016 vast te stellen. 

 

19. Benoeming leden raad van toezicht Stichting IJsselgraaf 

Wij stellen u voor, mevrouw M. Schnitzler en de heer H. Scheinck (ingaande vanaf zijn 

pensionering) te benoemen tot leden van de raad van toezicht van Stichting IJsselgraaf. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 

 


