
Aan de raad AGENDAPUNR NR. 7 
 
 Doetinchem, 9 december 2020 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van inspraak ‘notitie Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ vast te stellen. 
2. Voor het toevoegen van woningen door middel van woningsplitsing in de notitie ‘Wonen 

landelijk gebied gemeente Doetinchem’ de voorwaarden 1 tot en met 11 te hanteren;  
2.1 Algemene voorwaarden (1 t/m 5) 
2.2 Voorwaarde omvang woningen (6) 
2.3 Voorwaarden kwaliteit woningen (7 t/m 9) 
2.4 Voorwaarde omvang bijbehorende bouwwerken (10) 
2.5 Voorwaarde versterking kwaliteit omgeving (11) en 
2.6 Overgangssituatie woningsplitsing bij dubbele bewoning daterend van voor 4 april 2012. 

3. Voor het toevoegen van woningen door middel van functieverandering van vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) naar wonen in de notitie ‘Wonen landelijk gebied 
gemeente Doetinchem’ de voorwaarden 1 tot en met 11 te hanteren; 
3.1 Algemene voorwaarden (1 t/m 3) 
3.2 Voorwaarden sloop en nieuwbouw (4 t/m 7) 
3.3 Voorwaarden kwaliteit woningen (8 en 9) 
3.4 Voorwaarde omvang bijbehorende bouwwerken (10) 
3.5 Voorwaarde landschappelijke en stedenbouwkundige inpassen (11). 

4. De notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’, met daarin onder meer 
opgenomen en toegelicht de voorwaarden uit de beslispunten 2 en 3 en bijbehorende 
bijlagen, vast te stellen. 

5. Na een periode van twee jaar en vier jaar een evaluatie uit te voeren over de toepassing van 
de voorwaarden uit de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’.  

 
2. Wijziging gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn 
Wij stellen u voor, het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Laborijn te wijzigen. 
 
3. Subsidieovereenkomst Cultuurbedrijf Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van het Fusieplan Cultuurbedrijf Doetinchem van Schouwburg Amphion, 

Muziekschool Oost-Gelderland en de Gruitpoort d.d. 8 juni 2020. 
2. Geen wensen of bedenkingen te formuleren op de subsidieovereenkomst Cultuurbedrijf 

Doetinchem 2021-2024. 
3. In verband met deze subsidieovereenkomst de 20ste wijziging gemeentebegroting 2021 vast 

te stellen. 
 
4. Subsidieovereenkomst Bibliotheek West-Achterhoek 2021-2024 
Wij stellen u voor, geen wensen of bedenkingen te formuleren op de subsidieovereenkomst 
Bibliotheek West-Achterhoek 2021-2024. 
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5. Juridische structuur en bestuurlijke samenwerking Stichting IJsselgraaf en Stichting 

Spelenderwijs 
Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met de akte van oprichting Bestuursstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs. 
2. In te stemmen met de akte van statutenwijziging Stichting IJsselgraaf. 
3. Het ‘convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, 

Doetinchem en de Bestuursstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs’ vast te stellen.  
 
6. Controleprotocol en Controleplan 2020 
Wij stellen u voor, het Controleprotocol en Controleplan voor de accountantscontrole 2020 vast 
te stellen. 
 
7. Toeristenbelasting 
Wij stellen u voor, de Verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen.  
 
8. Belastingverordeningen 2021 
Wij stellen u voor: 
de volgende 11 belastingverordeningen voor 2021 vast te stellen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021 
2. Verordening hondenbelasting 2021 
3. Legesverordening 2021 
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2021 
5. Verordening marktgeld 2021 
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 
7. Verordening parkeerbelastingen 2021 
8. Verordening precariobelasting 2021 
9. Verordening reclamebelasting 2021 
10. Verordening rioolheffing 2021 
11. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2021  
 
9. Technische begrotingswijziging 2020 
Wij stellen u voor: 
1. De technische begrotingswijziging 2020 en hiermee de 82ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
2. Daarmee de volgende besluiten te nemen: 

a. het investeringskrediet voor de herinrichting van Rozengaardseweg - Raadhuisstraat te 
verhogen van € 1.200.000 tot € 1.427.000; 

b. het investeringskrediet voor de gebiedsontwikkeling Oude IJssel door toevoeging van de 
provinciale subsidie te verhogen van € 5.750.000 tot € 5.948.150; 

c. voor de ICT infrastructuur van de regionale ICT samenwerking een extra krediet ad 
€ 287.000 te autoriseren. 

3. De bijdrage aan het activum brug Akkermansbeek bij Rijksweg in eigendom van derden te 
activeren. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


