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Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 30 januari 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek

Maatschappij
B 4. Stimuleringsuitkering begeleid werken 2013

en 2014 sociale werkvoorziening.

Ruimte
B 10. Aankoop Wonninkhaagseweg t.b.v.

natuurontwikkel ing.

1. Het Jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek vastgesteld,
waarin de projecten beschreven staan die in 2018
gezamenlijk uitgevoerd worden en die zich richten op vier
vormen van samenwerking:

I. Beleidsmatig vormgeven aan transformatie;
II. Inrichting van zorginfrastructuur;

III. Inkoop;
IV. Management en onderzoek.

2. Voor deze projecten lokaal € 80.000,- en voor een
regionaal projectleider Inkoop sociaal domein lokaal
€ 15.000,- beschikbaar to stellen, beide to dekken uit de
ontschotte budgetten t.b.v. het sociaal domein.

3. De gemeenteraad hierover to informeren via de
raadsmededeling.

1. De budgetten voor de stimuleringsuitkering begeleid
werken 2013 (€ 74.670,-) en 2014 (€ 65.580,-) op basis van
de Wet sociale werkvoorziening toe to kennen aan
Laborijn (voormalig (Wedeo).

2. Laborijn to informeren over dit besluit.

1. Ingestemd met de aankoop van het agrarisch perceel
gemeente Doetinchem sectie N, 1013 en DTC01 Z 186 met
een gezamenlijke oppervlakte van 13.055 m2 ten behoeve
van natuurontwikkeling aan de Grote Beek voor
€ 75.000,- k.k.

2. De aankoop ten taste to brengen van het krediet 'Grote
Beek' projectnummer 75309.

3. De aangekochte gronden in to richten als nieuwe natuur
conform de GNN doelstellingen voor de Grote Beek.

4. Aan de verkoper van het perceel aan de Grote Beek, het
perceel DTC01 C 3144 aan swig <se 10 om niet in
gebruik to geven, en circa 1 jaar to koop an to bieden
voor € 75.000,- k.k., met een oppervlakt an ± 13.055 mz.
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