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Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

B-lijst

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

Regie en Samenleving
B 3. Bestuursopdracht face 2 implementatie

Omgevingswet.

Ruimte
B 4. Fietsen door de binnenstad.

Maatschappij
B 5. Statutenwijziging Stichting Achthoek VO

Maatschappij
B 6. Benoeming lid raad van toezicht Stichting

IJsselgraaf.

Bedrijfsvoering
B 7. Opgave neveninkomsten politieke

a mbtsd ragers.

1. De bestuursopdracht voor fase 2 van de Implementatie
Omgevingswet vastgesteld. Deze fase draagt de naam
'Kleur bekennen'.

2. Kennisgenomen van het GroeiBoek en bijbehorend
conclusiedocument. Deze informatie ligt ten grondslag aan
de bestuursopdracht voor fase 2 en bijbehorende proces-
aanpak.

1. Het eindadvies van de werkgroep Fietsen in de binnenstad
overgenomen, metals belangrijkste punten.

2. Fietsen door het voetgangersgebied in de binnenstad toe to
staan, op de tijden en onder de voorwaarden zoals
beschreven in het advies en over to gaan tot het aanduiden
van kleinschalige fietsstalplaatsen.

3. In to zetten op naleving en handhaving van de spelregels
zoals beschreven in het advies.

4. Uit to gaan van het motto van "de fietser to gast in de
voetgangerszone" en dit principe onder meer to hanteren
in de publiekscommunicatie en door het plaatsen van
duidelijke borden met deze strekking.

De gemeenteraad voor to stellen in to stemmen met de
voorgestelde statutenwijziging van de Stichting Achterhoek
VO.

De gemeenteraad voor to stellen de heer J. Blok to benoemen
tot lid van de raad van toezicht van Stichting Ilsselgraaf.

De verrekenplicht in het kader van de artikelen 44 en 66 van de
Gemeentewet, inzake het verrekenen van neveninkomsten van
politieke ambtsdragers i.c. de burgemeester, waarnemend
burgemeester en wethouders over het jaar 2017, op grond van
de verstrekte opgaven over 2017 van toepassing verklaard op
de collegeleden.
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Uitgesteld openbaar besluit van 4 September
2018
Regie en Samenleving
Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019
e.v.

Besluit van 7 September 2018
Bestuurs- en Directieondersteuning
Beantwoording vragen conform artikel 38 Lokaal
Belang Doetinchem.

1. De "Subsidieregeling Gecertificeerde Instellingen
Achterhoekse gemeenten 2018", met de in bijlage 1
opgenomen subsidietarieven 2019 vastgesteld.

2. De 'Subsidietenderleidraad Jeugdbescherming en Jeugd-
reclassering voor de gemeenten in de Achterhoek'
vastgesteld.

3. Mandaat verleend aan de inkoopadviseur van de gemeente
Oude IJsselstreek om namens het college van b&w de
subsidietender uit to voeren.

De beantwoording van de vragen conform artikel 38
Reglement van Orde van Lokaal Belang Doetinchem
vastgesteld.

r en wethouders van Doetin

burgkdieester
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