
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 
 
 Doetinchem, 22 september 2021 
 
 
ALDUS VASTGESTELD 30 SEPTEMBER 2021 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Concept anterieure overeenkomst zonnepark Bahrseweg 
Wij stellen u voor, de concept anterieure overeenkomst voor het zonnepark Bahrseweg vast te 
stellen. 
 
2. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bahrseweg 
Wij stellen u voor: 
1. De ‘Zienswijzennota inzake ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark Bahrseweg’ 

vast te stellen. 
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de tijdelijke afwijking van 25 jaar van 

het bestemmingsplan Wehl Buitengebied 2002 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de realisatie van een 
zonnepark aan de Bahrseweg in Wehl. 

 
3. Beleidsregel kamerverhuur 
Wij stellen u voor: 
1. De inspraaknota vast te stellen. 
2. De beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’ vast te stellen waardoor 

‘hospitaverhuur’ mogelijk wordt (maximaal twee kamers in een reguliere woning, bewoond 
door de verhuurder zelf). 

3. Het college te vragen om vóór verwerking van de beleidsregel in het omgevingsplan, maar 
maximaal over twee jaar, deze beleidsregel te evalueren om te bepalen of de beleidsregel 
voorziet in de behoefte binnen de woningmarkt of dat aanpassing nodig is. 

 
4. Bestemmingsplan Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' ongewijzigd vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
5. Evaluatie samenwerking Regio Achterhoek 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de vernieuwde samenwerking in de regio Achterhoek, 

inclusief reactie van de Board op de daarin gedane aanbevelingen. 
2. De reactie van de Achterhoek Board op de twaalf aanbevelingen uit het evaluatierapport te 

onderschrijven en als raad en college aanvullend aan de regio Achterhoek de volgende 
voorstellen te doen ter verbetering van de regionale samenwerking: 

I. Aandacht voor meer stedelijke focus in de regionale samenwerking en het borgen 
van een sterke bestuurskracht; 

II. Het systeem van open innovatie aan de thematafels verder te bevorderen; 
III. Het thema ‘grensoverschrijdende samenwerking’ sterker integreren binnen de 

Thematafels; 
IV. De ambtelijke betrokkenheid vanuit gemeenten vergroten en de 

organisatiestructuur van de Thematafels uniformeren; 
V. Meer aandacht bij de Thematafels voor inhoudelijke afstemming tussen de 3O’s; 
VI. De regionale samenwerking tweejaarlijks evalueren. 
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6. Jaarrekening 2020 en conceptprogrammabegroting 2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en de verantwoording 2020 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL). 
2. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 
3. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. 
 
7. Beleidsplan Wegen 2021-2031 
Wij stellen u voor: 
1. Het Wegenbeleidsplan Doetinchem vast te stellen. 
2. Vast te houden aan het eerder vastgestelde kwaliteitsniveau van de wegen. 
3. De gevraagde middelen in vier jaar tijd met € 100.000 per jaar oplopend tot € 400.000, 

beschikbaar te stellen conform pagina 15 van de Kadernota 2022. 
 
8. Benoeming huisaccountant 
Wij stellen u voor: 
1. Baker Tilly te benoemen tot accountant voor minimaal twee jaar (jaarrekening 2021 en 2022) 

met een optie voor verlenging van vier x 12 maanden 
2. De griffie te verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden voor het instellen van een 

auditcommissie van de gemeenteraad.  
 
9. Wijzigingen in raadsfuncties 
Wij stellen u voor: 
1. Dhr. M. op de Weegh aan te wijzen als tweede vicevoorzitter van de raad en als 

vicevoorzitter van de commissie klankbordgesprekken burgemeester, ter vervanging van 
dhr. S. Kroon. 

2. Dhr. M.J.G. Wijers aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie en als lid van de 
commissie klankbordgesprekken burgemeester en dhr. R.G.M. Hummelink als voorzitter 
beeldvormende raden, ter vervanging van dhr. H. Dales. 

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


