
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10 
 
 Doetinchem, 22 mei 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 29 MEI 2019 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Beleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’ 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van inspraak vast te stellen.  
2. De beleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’ gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen zijn 

deels het gevolg van de inspraak en zijn deels ambtshalve wijzigingen. 
De beleidsregel is de gemeentelijke uitwerking van het provinciale plussenbeleid om niet-
grondgebonden veehouderijbedrijven uitbreidingsruimte te geven. Hierbij gelden de 
volgende voorwaarden: 
a. De veehouder moet in dialoog met de omgeving de plusmaatregelen bepalen. 
b. De plusmaatregel moet een investering zijn van minimaal € 20 per vierkante meter bruto 

stalvloeroppervlakte.  
c. De plusmaatregel moet een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 

opleveren. 
d. In afwijking van punt b geldt - onder voorwaarden - dat als de plusmaatregel(en) 

aantoonbaar een grote ruimtelijke kwaliteitswinst oplevert, een bedrag van minimaal € 15 
per vierkante meter bruto stalvloeroppervlakte volstaat. 

3. De beleidsregel bij het volgende bestemmingsplan voor het buitengebied verwerken. 
 
2. Conceptprogrammabegroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Wij stellen u voor: 
1. Op de conceptprogrammabegroting 2020 van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 

als zienswijze in te brengen dat veel belang wordt gehecht aan de twee toezeggingen van 
het algemeen bestuur van de GGD NOG, te weten: 
- het instellen een ambtelijke commissie vanuit de gemeenten en GGD die zich gaat buigen 

over de indexeringssystematiek en 
- het onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot verlaging van de 

inwonerbijdrage over het jaar 2020. 
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze zienswijze. 
 
3. Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 ODA 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 
2. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019, waarbij de ODA wordt 

opgeroepen toename van vraag en kostenstijgingen eerder te signaleren en rapporteren. 
3. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020, waarbij 

de ODA wordt opgeroepen in te zetten op terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor 
structurele verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende 
gemeenten hierbij te betrekken. 
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4. Conceptbegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (onderdeel van 

meerjarenbegroting 2019-2022) 
Wij stellen u voor: 
1. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2020 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 
2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


