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Maatschappij
A 4. Zienswijze raadsvoorstel Versterking rol

raad bij sturing op Laborijn.
Als zienswijze aan de gemeenteraad Doetinchem mee to
geven dat het college zich kan vinden in het raadsvoorstel
Versterking rol raad bij sturing Laborijn.
Daarbij op to merken dat het college er, met het oog op
de doelmatigheid, vanuit gaat dat met de to vormen
raadswerkgroep Laborijn aan zowel de Laborijnbrede, als
de lokale informatiebehoefte ten aanzien van Laborijn
wordt voldaan.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 27 maart 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Gezonde Buurt Schoneveld.

Maatschappij
B 6. Uitvoering Motie Eerlijk Kinderpardon

Bedrijfsvoering
B 9 . Aandeelhoudersvergaderingen Alliander

d.d. 04-04-2018 en Vitens d.d. 20-04-2018

1. Een samenwerkingsovereenkomst Gezonde Buurt
Schoneveld aan to gaan met Jantje Beton en IVN voor de
duur van 3 jaar 2018-2020 om een Gezonde Buurt to
realiseren.

2. In 2018, 2019 en in 2020 € 15.000,- uit het wijkbudget to
reserveren voor Gezonde Buurt Schoneveld.

1. Bij het ministerie van Justitie & Veiligheid middels een brief
to pleiten voor een oplossing voor in-Nederland-
gewortelde-kinderen van wie de verblijfsstatus is vervallen

2. De raad hierover to informeren door middel van een
raadsmededeling.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2017 van Alliander.
2. Akkoord to gaan met vaststelling van de jaarrekening

2017 van Alliander.
3. Akkoord to gaan met de vaststelling van de dividend-

uitkering door Al liander over 2017.
4. Akkoord to gaan met kwijting van het bestuur van

Alliander.
5. Akkoord to gaan met het voorstel om het grootaandeel-

houdersoverleg het mandaat to geven om to oordelen
over het voorstel tot verkoop van Allegro door Alliander.

6. Akkoord to gaan met de herbenoeming van de leden van
de Commissie van Aandeelhouders van Alliander.

7. Kennisgenomen van het voorlopig advies van Nuval voor
goedkeuring van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening
2017 van Vitens en kwijting van de bestuurder van Vitens.

8. Kennisgenomen van het voorlopig advies van Nuval om
het dividendvoorstel van Vitens goed to keuren.
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Besluiten van de burgemeester

Ruimte
B 4. Volmacht overeenkomst Gezonde Buurt

Schoneveld.

Bedrijfsvoering
B 10. Vergadervolmachten aandeelhouders-

vergaderingen Alliander en Vitens.

Uitgesteld openbaar besluit van 27 maart 2018

Ruimte
Eindrapport Achterhoeks woonwensen- en
leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017.

Mevrouw I. Lambregts, wethouder wijkontwikkeling
volmacht gegeven om de overeenkomst Gezonde Buurt
Schoneveld to tekenen.

1. Volmacht verleend aan de heer G.J. van den Hengel om de
gemeente Doetinchem to vertegenwoordigen op de
aandeelhoudersvergadering van Alliander N.V. d.d, 4 april
2018.

2. Volmacht verleend aan de heer A.A.J. Baars om de
gemeente Doetinchem to vertegenwoordigen op de
aandeelhoudersvergadering van Vitens d.d. 20 april 2018.

1. Kennisgenomen van het rapport van het Achterhoeks
Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO),
uitgevoerd door Moventem en Companen.

2. Het rapport met de raadsmededeling ter kennis to
brengen van de leden van de gemeenteraad. Redactie
aanvul ling raadsmededeling of to doen door
portefeuillehouder.

3. Kennisgenomen van het proces om to komen tot een
aangepaste regionale woonagenda, mede gebaseerd op
de bevindingen uit het onderzoek.

4. Kennisgenomen van het overdrachtsdocument dat door
de Stuurgroep Regiovisie Wonen is opgesteld.

uders van Doe~chem,

meester
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