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College voltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

M. Sluiter, J. Huizinga,
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A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Regie en Samenleving
A 1. Raadsvoorstel plan van aanpak Laborijn

Ruimte
A 4. Ontwerpbeleidsregel 'Plussenbeleid

Doetinchem 2019'.

Bestuur- en Directieondersteuning
A 5. Vergadering Algemeen Bestuur

Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland.

1. Aan de raad voor to stellen om into stemmen met de
door Laborijn in het plan van aanpak aan gemeente
Doetinchem gevraagde, incidentele financiele bijdrage
van €518.000,- voor de aanvullende investering in de
dienstverlening Participatiewet voor 2019.

2. Aan de raad voor to stellen om de bijdrage voor 2019 to
dekken uit het overschot op het BUIG-budget in 2018
voor gemeente Doetinchem.

3. Aan de raad voor to stellen om het besluit over de aan
gemeente Doetinchem gevraagde, incidentele financiele
bijdrage van €518.000,- voor de aanvullende investering
in de dienstverlening Participatiewet voor 2020 mee to
nemen in de Doetinchemse kadernota 2019.

4. Aan de raad voor to stellen om aan het algemeen bestuur
van Laborijn mee to geven dat de gemeenteraad zich kan
vinden in de onttrekking uit de algemene reserve van
Laborijn van €2.074.900,- voor de doorontwikkeling van
de organisatie.

1. De raad voor to stellen om:
De ontwerpbeleidsregel 'Plussenbeleid Doetinchem 2019'
vrij to geven voor inspraak. Deze ontwerpbeleidsregel is
de gemeentelijke uitwerking van het provinciale
plussenbeleid om niet-grondgebonden
veehouderijbedrijven uitbreidingsruimte to geven.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
a. De veehouder moet in dialoog met de omgeving de

plusmaatregelen bepalen.
b. De plusmaatregel moet een investering zijn van

minimaal € 20 per vierkante meter bruto
stalvloeroppervlakte.

c. De plusmaatregel een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving moet opleveren.

2. Na een positief besluit van de raad, de ontwerp-
beleidsregel 'Plussenbeleid Doetinchem 2019'
bekendmaken en zes weken ter inzage to leggen.

Ingestemd met het advies op de agenda van het Algemeen
Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland van 13
december 2018, met daarbij de kanttekening dat de bij punt
11 genoemde commissies nog een meer evenwichtige samen-
stelling krijgen.
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B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 4 december 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Participatie en integratie statushouders.

Maatschappij
B4. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning

gemeente Doetinchem 2019.

Maatschappij
B 5. Jaarverslag 2017-2018 LerenWerkt.

De bestuursopdracht'Participatie en integratie
statushouders gemeente Doetinchem: beleidskader en
uitvoeringsagenda 2019-2022' vastgesteld.
De raad to informeren over
a. De resultaten van het onderzoek "Integratie van

statushouders, gemeente Doetinchem" door I&O
research.

b. Het besluit tot vaststelling van hierboven genoemde
bestuursopdracht

De tarieven voor 2019 voor het persoonsgebonden
budget (pgb) voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd
Wonen als volgt to berekenen:

a. de tarieven waarmee aanbieders zich per product
voor Zorg in Natura (ZiN) hebben gecontracteerd to
middelen.

b. de gemiddelden, zoals bedoeld onder a, to
verminderen met 15 procent aan overheadkosten.

c. indien de uitkomst zoals berekend onder b lager is
dan het laagste ZiN-tarief waarvoor is ingeschreven,
wordt dit laatste tarief gehanteerd.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Doetinchem 2019 met ingang van 1 januari 2019
vastgesteld.

Kennisgenomen van het regionaal LerenWerkt
jaarverslag: leer-, kwalificatieplicht en RMC over
schooljaar 2017-2018.
Overeenkomstig het gestelde in artikel 25, lid 1 van de
Leerplichtwet, de gemeenteraad door middel van een
raadsmededeling to informeren over het jaarverslag leer-/
kwalificatieplicht en RMC 2017-2018.
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Maatschappij
B 6. Subsidieregels peuteropvang en 1. In de Subsidieregels peuteropvang en voor- en

voorschoolse educatie 2019. vroegschoolse educatie gemeente Doetinchem 2019 de
volgende uitgangspunten op to nemen:
a. subsidie to verlenen voor 145 reguliere peuterplaatsen

en 140 doelgroepplaatsen volgens het beleid van de
gemeente Doetinchem.

b. de uurprijzen voor de peuterplaatsen met 4,9% to
verhogen volgens de landelijke uurprijzen
kinderopvang.

c. de subsidie voor taakuren en gecombineerde groepen
in 2019 to verhogen met 1 %, volgens de indexering van
de gemeente Doetinchem.

d. de doelgroepdefinitie doelgroeppeuters.
e. de ouderbijdragentabel 2019.

en daarmee de Subsidieregels peuteropvang en voor- en
vroegschoolse educatie gemeente Doetinchem 2019 met
ingang van 1 januari 2019 vastgesteld.

2. Voor de uitvoering van peuteropvang inclusief voor- en
vroegschoolse educatie de in de subsidieregels opgenomen
maximale bedragen vastgesteld:
a. voor 145 reguliere peuterplaatsen € 341.141.
b. voor 140 peuterplaatsen voor doelgroeppeuters

€ 373.376.
c. voor taakuren t.b.v. doelgroeppeuters € 61.750.
d. voor gecombineerde peutergroepen € 13.332.
e. voor de VVE-werkgroep € 7.000.
f. voor scholing VVE € 10.000.

Maatschappij
B 7. Subsidie Vluchtelingenwerk 2019. 1. Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidie to verlenen

van 54.196,- voor de uitvoering van dienstverlening aan
vergunninghouders in Doetinchem in 2019.

2. Ditto dekken uit het budget vreemdelingen FCL 46100701.
3. Dit besluit kenbaar to maken door middel van de

beschikking.
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Maatschappij
B 8. Subsidie jeugdgezondheidszorg Yunio 2019

Maatschappij
B 9. Jeugdgezondheid Adolescenten 2019

Maatschappij
B 10. Subsidie Pauropus in de stad 2019

1. Voor 2019 aan Yunio een subsidie to verlenen van
€ 895.152 voor het uitvoeren van het basispakket JGZ
(0-4 jaar).

2. Voor 2019 aan Yunio een subsidie van € 55.282,50 to
verlenen voor het programme maatwerk Home-Start en
Home-Start+.

3. De subsidiebedragen genoemd bij 1 en 2 to verantwoorden
onder taakveld 7.1 Volksgezondheid (fcl 4 710 00 01).

4. Voor 2019 rekening to houden met 2 tot 5 trajecten
VoorZorg met een maximaal jaarbedrag van € 4.680 per
traject, to besteden op basis van werkelijk gestarte
trajecten.

5. Voor 2019 akkoord to gaan met de mogelijkheid om
trajecten Young &Kids of to nemen bij Yunio voor een
bedrag van € 4.007 per traject, to besteden op basis van
daadwerkelijk gestarte trajecten.

6. De bedragen voor de mogelijk into zetten trajecten
genoemd bij 4 en 5 to verantwoorden onder het taakveld
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (preventie budget
jeugd 4 610 02 09)

7. Yunio to informeren over dit besluit via de subsidie-
beschikking.

1. De GGD NOG een subsidie to verlenen van € 54.352 voor de
Jeugdgezondheid Adolescenten 2019. (dekking t.l.v. het
preventiebudget jeugd — 4 610 02 09 — taakveld 6.1
Samenkracht en Burgerparticipatie).

2. De GGD NOG to berichten middels de subsidiebeschikking.

1. Een subsidie van € 200.000 voor het jeer 2019 to verlenen
aan Pauropus voor de uitvoering van de activiteiten
genoemd in de subsidieaanvraag 2018-2020 Pauropus in de
stad en dit bedrag ten taste to brengen van het budget
voor preventie / algemene voorziening (FCL 46 1002 20).

2. Pauropus to informeren over dit besluit middels de
beschikking.
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Bedrijfsvoering
B 11. Herbestemmen groenstrook achter

woningen Wiardi Beckmanstraat 42-52
(even Hummers).

Ruimte
B 12a. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Buur

maakt Natuur — gemeente Doetinchem.

Ruimte
B 13. Motie Biodiversiteit 1-11-2018.

Ruimte
B 14. Beslissing op bezwaar Plantsoenstraat 1a

Doetinchem.

Gemeentewinkel
B 16. Aanwijzgen toezichthouders BRP

Besluit van de burgemeester
Ruimte
B 12b. volmacht ondertekening samenwerkings-

overeenkomst Buur maakt natuur—
gemeente Doetinchem.

1. In de groenstrook, gelegen direct achter het blok
rijwoningen Wiardi Beckmanstraat 42 tot en met 52 (even
Hummers), tegen en parallel aan de parkeerstrook een
stoep aan to leggen met een breedte van 1,20 m.

2. Het resterende deel van de groenstrook, ter breedte van
ca. 2,40 m, to verkopen of in huurkoop uit to geven aan
de eigenaren van de onder 1. genoemde woningen.

3. De onder 1. bedoelde maatregel to bekostigen uit de met
verkoop van de onder 2 bedoelde grond to verkrijgen
opbrengst en het restant ten gunste to brengen van het
budget openbaar groen, budget algemeen
(45700101 /33030).

4. De op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
to behalen besparing to verwerken in de OGON tussen
gemeente en Buha Bv.

Ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
tussen de Stichting Buur maakt Natuur en de gemeente
Doetinchem en deze to ondertekenen, waardoor in de hele
gemeente Doetinchem geld ingezet kan worden voor nieuwe
natuur.

De raadsmededling over de motie Biodiversiteit Haar de raad
sturen.

1. Het bezwaarschrift van 23 omwonenden, ontvankelijk en
ongegrond verklaard.

2. De bezwaarschriften van mevrouw J.N.W.M. Jansen en
van de heer H. van Brakel niet-ontvankelijk verklaard.

3. Het bestreden besluit van 4 juli 2018 in stand gelaten.

De in de bijlage genoemde medewerkers van de afdelingen
Gemeentewinkel en Ruimte op basis van artikel 4.2 Wet BRP
aan to wijzen als toezichthouder BRP.

Wethouder Lambregts volmacht verleend tot ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst Buur maakt Natuur —
gemeente Doetinchem.

B~rgemeester en wethouders van Doetinchem,

' burgemeester
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