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A Besluitenlijst d.d. 5 november 
2019 

 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 5 november 2019 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. 

C Invoering lean als operationele 

strategie fase 2 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met het 

projectplan "Lean als operationele 
strategie" ( fase 2) en -in afwijking 
van de aanbestedingsrichtlijn- te 
besluiten de externe begeleiding 
van dit project nogmaals 
onderhands tot 1 juli 2020 te 
gunnen aan Voocuz. 

 

D Binnenweg Braamt 
(asbestonderzoek) 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Neemt kennis van de 
bijgevoegde informerende memo 
Binnenweg Braamt en besluit de 

memo door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 
2. Besluit in memo genoemde 
stappen door te lopen zodat ILenT, 
inwoner Braamt en pers het 
bijgevoegde onderzoek Binnenweg 
Braamt tijdig ter beschikking krijgt. 

3. Besluit een informerende 
raadsbrief te zenden aan de 
gemeenteraad. De 
portefeuillehouder is gemachtigd de 
raadsbrief voor te leggen aan de 

griffie. 
 

E Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Plan-MER 
Omgevingsvisie Doetinchem 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Neemt kennis van de notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Plan-
MER Omgevingsvisie Doetinchem. 
2. Stemt in met de reactie hierop 

zoals geformuleerd in de 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

F Slotadvies toerisme MvT M.G.E. Som Het college besluit: 
1. Het slotadvies toerisme voor 
kennisgeving aan te nemen.  

2. De raad middels bijgevoegde 
raadsbrief te adviseren. 
3. De Montferlandse Vereniging 
voor Toerisme van dit besluit op de 

hoogte te brengen. 
 

G Gemeentebreed integraal 
handhavingsbeleid 

W.G.H. 
Sinderdinck 

1. Aangehouden.  
2. Betrekken motie als aangenomen 
tijdens de begrotingsraad. 
3. Nadien retour college. 
 
 

 
 



 

H Vaststelling verordening 
Onroerende-zaakbelastingen 
2020 

M.G.E. Som Het college besluit de 
gemeenteraad voor te stellen de 
aangepaste Verordeningen 
Onroerende-zaakbelastingen 2020 
vast te stellen. 
 

I Structuurvisie DocksNLD 
aanvulling zienswijzennota 
(deel 2 en 3) 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 
aanvulling van de delen 2 en 3 van 
de zienswijzennota en besluit dit 
door te geleiden aan de 
gemeenteraad. 

 

J Volmacht BALV P. de Baat  College geeft burgemeester De Baat 
volmacht om de gemeente op de 
buitengewone algemene 
ledenvergadering van de VNG te 
vertegenwoordigen. 

 

K Bestuurlijk overleg Logistics 
Valley/Liemers-Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen Wethouder Gerritsen wordt 
afgevaardigd in het bestuurlijk 
overleg Logistics Valley/Liemers-
Achterhoek. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019 
 
 

De secretaris wnd.,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


