
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 
 
 Doetinchem, 21 april 2021 
 
ALDUS VASTGESTELD 29 APRIL 2021 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst Achterhoek 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 
2. Kennis te nemen van de begroting 2022. 
3. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022. 
 
2. Bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Bongerd – 2020’ 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Winkelcentrum De Bongerd - 2020' gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
4. De beeldkwaliteitsparagraaf (paragraaf 2.2.4. toelichting van het bestemmingsplan) als 

aanvulling op de nota van Welstand vast te stellen. 
 
3. Grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij 
Wij stellen u voor: 
1. De grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij vast te stellen. 
2. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,6 mln. Dekking uit 

de grondexploitatie Wijnbergen De Kwekerij. Hiertoe de 29ste begrotingswijziging 201 vast te 
stellen. 

3. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitatie geheimhouding op te leggen te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde 
lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur (economische en financiële belangen gemeente). 

 
4. Lokale preventieagenda Gewoon gezond leven 
Wij stellen u voor: 
1. De lokale preventieagenda ‘Gewoon, gezond leven’ vast te stellen inclusief de drie bijlagen 

met Gewoon, gezond leven - activiteiten en daarmee expliciet het volgende vast te stellen: 
1.1 Inzicht te geven in activiteiten gericht op Gewoon, gezond leven en daarmee universele 

preventie te versterken. 
1.2 Deze preventieagenda te zien als vertrekpunt voor meer samenwerking, het leggen van 

meer verbindingen en het benutten van kansen door de kernpartners in de uitvoering. 
1.3 Voor de uitvoering en coördinatie van de lokale preventieagenda, het college van 

burgemeester en wethouders een opdracht te laten opstellen voor de kernpartners. 
1.4 De monitoring en borging van de uitvoering van de preventieagenda concreet met 

resultaten vormgeven in de opdrachten aan de kernpartners en bij te sturen wanneer 
nodig. 

2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen binnen bestaande budgetten 
explicieter in beeld te brengen welk deel besteed wordt aan Gewoon, gezond leven en dit 
inzichtelijk te maken vanaf de begroting 2022. 

 
5. Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 
Wij stellen u voor, het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021 vast te stellen 
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6. Nieuwbouw Wilhelminaschool 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van het projectplan nieuwbouw Wilhelminaschool. 
2. Voor de investering van nieuwbouw Wilhelminaschool een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 5.619.537,-, de kapitaallasten te dekken uit de onderwijshuisvestingsreserve. 
3. Voor de voorinvestering van nieuwbouw kinderopvang Twinkel (samenwerkingspartner 

Wilhelminaschool) een krediet beschikbaar te stellen van € 1.010.154,-, de kapitaallasten te 
dekken uit de kostprijs dekkende huuropbrengsten. 

4. Hiertoe de 28ste wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 


