
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 
 
 Doetinchem, 10 juli 2019 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Definitieve verklaring van geen bedenkingen Broekhuizerstraat 2 Wehl (KemperKip) 
Wij stellen u voor: 
- De Nota van zienswijzen vast te stellen overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit. 
- De definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de omgevingsvergunning met 
afwijking van het bestemmingsplan voor de realisatie van een biologisch vleeskuikenhouderij 
aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. 

 
2. Oprichting Stichting Binnenstadbedrijf Doetinchem 
Wij stellen u voor, te besluiten geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit over het oprichten van het Binnenstadbedrijf 
Doetinchem. 
 
3. Visie op dienstverlening 
Wij stellen u voor: 
1. De visie op dienstverlening en interactie vast te stellen, waarin het handelen vanuit het 

perspectief van onze inwoners centraal staat. Daarbij de principes van hostmanship te volgen 
en voor dienstverlening de volgende uitgangspunten te hanteren: 
a. Wij zijn goed bereikbaar via alle kanalen 
b. Wij communiceren helder 
c. Wij praten met één mond 
d. Wij helpen onze inwoners efficiënt 
e. Wij houden ons aan afspraken 
f. Wij hanteren geen overbodige regels 
g. Wij nemen klachten serieus 
h. Wij hebben actief overleg met onze inwoners en partners in de samenleving 

2. Kennis te nemen van de speerpunten binnen de aandachtsgebieden Burgers en Bedrijven 
beter bedienen, Buurten beter bedienen, Belanghebbenden beter bedienen en Bestuur en 
organisatie helpen (elkaar) beter te bedienen. 

3. Kennis te nemen van de wijze van monitoring en de werkwijze na twee jaar te evalueren. 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
 
4. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Doetinchem 2019 
Wij stellen u voor, de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Doetinchem 
2019 vast te stellen. 
 
Burgemeester en griffier van Doetinchem, 
De griffier       De burgemeester, 
 
drs. B.P.M. Janssens   mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 


