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Onderwerp
1. Opening en
vaststelling agenda

Besluit

2.1. Bestemmingsplan
Stedelijk gebied –
najaar - 2019

1. De Nota van zienswijzen en de Nota van
wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied najaar - 2019' gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
1. De Nota van zienswijzen en Nota van
wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ‘Stationsstraat 29 Wehl 2019’ gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
1. Vooruitlopend op de vaststelling van de
Jaarrekening 2019 het exploitatiebudget van
€ 1 miljoen ten behoeve van de dekking van
frictiekosten van de Muziekschool OostGelderland over te hevelen naar 2020.
2. Het exploitatiebudget beschikbaar te stellen
om in 2020 een voorschot op de frictiekosten
van de Muziekschool Oost-Gelderland te
kunnen betalen.
1. De herziene archeologische beleidskaart
(kaartbijlage 6 RAAP rapport 2877 – tweede
herziene versie) vast te stellen. Ten opzichte van
de huidige kaart betekent dit:
a. De kaart is aangevuld met locaties van
recent uitgevoerde archeologische
onderzoeken en vindplaatsen, en de legenda

Toezeggingen/bijzonderheden 1
Onder verwijzing naar de raadsvergadering van 26 maart 2020
constateert de burgemeester dat twee raadsleden aanwezig
zijn en dat dat voldoende is om tot besluitvorming over te
kunnen gaan.

Stemming

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2. Bestemmingsplan
'Stationsstraat 29
Wehl - 2019'

2.3. Bestemming budget
frictiekosten
Muziekschool OostGelderland

2.4. Actualisatie
archeologische
beleidskaarten
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Unaniem

Unaniem

Stemverklaring dhr. Berends (CDA):
Op verzoek van de fractievoorzitter SP en gezien de bijzondere
omstandigheden heb ik mij bereid verklaard de volgende
stemverklaring uit te spreken namens de fractie van de SP:
“hoewel de SP tegen het voorstel heeft gestemd waarin de
ZZP-constructie werd aangenomen, stemt de SP voor dit
voorstel, zodat deze muziekleraren wel hun geld krijgen, zeker
in deze moeilijke tijden”.

Unaniem

Unaniem

Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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2.

2.5. Intrekken
Verordening
Beeldende Kunst

1.

2.

3.

zijn aangepast aan het sinds 2013 geldende
archeologiebeleid.
b. De grenzen van hoge, middelmatige en lage
verwachtingszones op de kaart zijn in detail
aangepast aan de hand van nieuwe
inzichten.
c. De kaart is uitgebreid met locaties van
erfgoed van oorlog en defensie (WO I, WO II
en Koude Oorlog).
d. De ondergrenzen voor de binnenstad van
Doetinchem (het Ei) zijn aangepast van 0 m2
naar 15 m2 met uitzondering van
bodemingrepen op de fundering van
bestaande gebouwen.
e. Niet-historische waterpartijen zijn vrijgesteld
van onderzoekverplichtingen.
De geldende archeologische beleidskaart uit
2010 (kaartbijlagen bij RAAP rapporten
1835,1943 en 2057) in te trekken.
De Verordening commissie beeldende kunst
zoals vastgesteld door de raad van de
gemeente Doetinchem in zijn vergadering van
17 maart 2005 in te trekken.
De werkzaamheden van de commissie welstand
en monumenten uit te breiden met een
adviesrol inzake de toevoeging van beeldende
kunst in de openbare ruimte.
Dit besluit in werking te laten treden daags na
publicatie van het raadsbesluit.

Unaniem

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 23 april 2020,

griffier

voorzitter
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