
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 22 februari 2023 
 
ALDUS VASTGESTELD 2 MAART 2023 
 
 
Hamerstukken  
 
 
1. Uitgangpunten onderdeel groen fysieke leefomgeving  
Wij stellen u voor: 
1. Het college opdracht te geven om een toetsingskader voor de fysieke leefomgeving voor het 

onderdeel groen op te stellen. 
2. De volgende uitgangpunten voor dit toetsingskader en het onderzoek te hanteren: 

2.1 We behouden onze bestaande hoofdgroenstructuur en waar deze nog niet goed 
aaneengesloten is, versterken we deze. 

2.2 We versterken de koppeling tussen de groene en blauwe (water) structuur. Om dit te 
doen, gaan we onderzoeken waar hiervoor knelpunten en kansen liggen. 

2.3 We streven naar een gezonde woon-, werk- en leefomgeving, met voldoende groen en 
hanteren daarbij de 3-30-300 vuistregel. 

2.4 We willen de hoeveelheid groen laten meegroeien met de groei van de stad en onze 
dorpen. 

2.5 We streven naar een hoogwaardig en vitaal groenbestand. 
2.6 We hanteren natuurinclusief ontwikkelen als norm, en streven naar het behoud van een 

basiskwaliteit natuur als ondergrens. 
2.7 We zetten in op meer groenparticipatie en educatie. 
2.8 We koesteren de kwaliteiten in het buitengebied die passend zijn bij het Achterhoekse 

landschap. 
3. Bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de omgevingsvisie. 
 
2. Aanpassing notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ 
Wij stellen u voor: 
1. De nota van wijzigingen notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ vast te 

stellen. 
2. De aangepaste notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ vast te stellen. 
3. Bijlage 4 onderdeel ‘bebouwing’ van de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente 

Doetinchem’ voor functieveranderingslocaties onderdeel te laten zijn van het 
welstandsbeleid.  

 
3. Bestemmingsplan 'Pinnedijk 11 - 2023' 
Wij stellen u voor: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Pinnedijk 11 - 2023' vast te stellen als definitief 

bestemmingsplan, onder voorwaarden dat: 
a. er geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend; 
b. er na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn 

om het plan te wijzigen. 
2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 30 maart 2023. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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4. Bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' 
Wij stellen u voor: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' vast te stellen als definitief 

bestemmingsplan, onder voorwaarden dat: 
c. er geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend; 
d. er na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geen redenen zijn 

om het plan te wijzigen. 
2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 30 maart 2023. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
5. Aankoop zonnepark Braamt door AGE BV 
Wij stellen u voor: 
1. Ten aanzien van het voornemen van het college om een lening te verstrekken aan Agem 

Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) voor de aankoop van Zonnepark Braamt door AGE BV, 
geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken. 

2. Een krediet van € 273.000 beschikbaar te stellen om daarmee een lening te kunnen 
verstrekken en de lasten hiervan te dekken door voor de lening een marktconforme 
rentevergoeding te vragen. 

3. Daartoe de 13e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
6. Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging en privacy 
Wij stellen u voor: 
De aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en het college te verzoeken: 
1. de positie van de CISO en de Functionaris Gegevensbescherming in een van de lijn 

onafhankelijke staffunctie te plaatsen en de omvang van de formatie van deze strategische 
functies op informatieveiligheid te verstevigen; 

2. de ambitie te formulieren om het gemiddelde niveau van de medewerkers van de gemeente 
te verhogen; 

3. de raad meer te betrekken bij het formulieren van ambities op informatieveiligheid en de 
raad meer te informeren over de voortgang op deze ambitie; 

4. de risico’s in de samenwerking op ICT te inventariseren, deze te bespreken met de partners 
en daarop de vernieuwde samenwerking in te richten; 

5. een beleidskader op basis van de Digitale Agenda Gemeenten 2024 van de VNG op te 
stellen; 

6. samen met de raad het gesprek aan te gaan om de vrije ruimte in het kader van ENSIA 
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit) in te vullen, zodat de raad voor zijn 
controlerende rol zicht krijgt op opzet, bestaan en werking van de maatregelen op 
informatiebeveiliging en privacy; 

7. de eventuele financiële consequenties van de aanbevelingen in kaart te brengen en deze 
voor te leggen aan de raad. 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 


