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A-lijst

Maatschappij
A 1. Verordening Wmo 2019, Beleidsregels

Wmo 2019 en Beleidsregels BW 2019.
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Doetinchem 2019 (hierna: Verordening Wmo) de volgende
punten als belangrijkste wijziging op to nemen:
1. De Verordening in lijn to brengen met hetgeen op 10 juli jl.

besloten is betreffende de aanpassingen in de Algemene
Voorziening Schoonmaakhulp (artikel 9.4, artikel 20).

2. Criteria vast to stellen voor het beheer van een
persoonsgebonden budget door een vertegenwoordiger
(artikel 17).

3. Indien het kabinet besluit het abonnementstarief in to
voeren de huidige bepalingen over de inkomens-
afhankelijke eigen bijdrage to vervangen door het
abonnementstarief (artikel 21).

In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Doetinchem 2019 (hierna: Beleidsregels Wmo) de volgende
onderwerpen als belangrijkste wijziging op to nemen:
4. Artikel 2 en artikel 7 to verwijderen en deze in zijn geheel

onder to brengen in de Verordening Wmo.
5. De mogelijkheden en voorwaarden van ZOOV Op Maat to

verduidelijken (artikel 14)
6. In artikel 15.2 nadere uitleg op to nemen over de criteria

voor het beheer van een persoonsgebonden budget door
een vertegenwoordiger en dit tevens op to nemen in artikel
5.2.1 van de beleidsregels beschermd wonen gemeente
Doetinchem 2019 (hierna: Beleidsregels BW).

7. Bijlage 2 Ondersteuningsvormen toe to voegen.
In de Beleidsregels BW onder andere de volgende
onderwerpen als belangrijkste wijziging op to nemen:
8. De varianten 'inclusief woonkosten' en 'exclusief

woonkosten' op to nemen bij woven beschermd gericht op
ontwikkeling en woven beschermd gericht op stabiliseren
(artikel 2.3 en bijlage 1).

9. De verduidelijking vast to stellen dat een nieuwe melding
na afloop van de indicatie door de aanbieder of de client
wordt gedaan (artikel 4.2 beleidsregels BW).

En hiervoor:
10. Kennisgenomen van de adviezen van de Sociale Raad over

de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo, en het
separate advies over de Beleidsregels beschermd woven.

11. De bijgevoegde reacties aan de Sociale Raad to versturen.
12. De gemeenteraad voor to stellen de Verordening Wmo vast

to stellen met ingang van 1 januari 2019.
13. De Beleidsregels Wmo en de Beleidsregels BW vastgesteld

met ingang van 1 januari 2019, onder voorbehoud van
vaststelling van de Verordening Wmo door de
gemeenteraad.
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Maatschappij
A 2. Aanpassing algemene voorziening

Schoonmaakhulp aan abonnementstarief

Regissseur sociaal domein
A 4. Taskforce beheersing financien sociaal

domein.

Gemeentewinkel
A 5. Aanwijzen stembureaulokalen.

Indien het kabinet besluit het abonnementstarief into voeren
op 1 januari 2019:
1. De eigen bijdrage voor het product algemene voorziening

Schoonmaakhulp — korting met ingang van 1 januari 2019
vast to stellen op € 2,50 per uur.

2. De inkomensafhankelijke extra kortingen op de eigen
bijdrage voor de algemene voorziening Schoonmaakhulp to
stoppen met ingang van 1 januari 2019.

3. De gemeenteraad over dit besluit to informeren door
middel van een raadsmededeling.

4. In het tweede kwartaal van 2019 een plan gereed to
hebben voor duurzame inzet van huishoudelijke
ondersteuning en het beperken van aanzuigende werking
als gevolg van invoering van het abonnementstarief.

1. De bestuursopdracht Taskforce beheersing financien sociaal
domein vastgesteld, inhoudende:
a. de instelling van de Taskforce beheersing financien

sociaal domein, Welke geleid wordt door de regisseur
sociaal domein als ambtelijk opdrachtnemer.

b. Deze Taskforce op to dragen om voorstellen to doen
aan het college, met als resultaat om binnen drie jaar
na 1 januari 2019, de uitgaven in het sociaal domein
structureel in balans to brengen met het totale budget
daarvoor beschikbaar is gesteld

en dat daarbij ook
c. op geen van de individuele taakvelden binnen

programme 6 een negatief resultaat bestaat aan het
eind van een lopend jeer.

2. Wethouder Sluiter als bestuurlijk opdrachtgever
aangewezen.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen en de
Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de verkiezing
van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 33
stembureaulokalen vastgesteld.
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Ruimte
A 8. Concept beleidskader duurzame energie-

opwekking.

Bedrijfsvoering
A 9. Platform Nuval vergadering 16 november

2018, aandeelhoudersvergadering Vitens
28 november 2018 en lopende zaken
Alliander.

B-Iijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

1. De raad voor to stellen om het concept'beleidskader
Duurzame energieopwekking in Doetinchem' vrij to geven
voor inspraak, conform bijgaand raadsvoorstel. In dit
concept beleidskader zijn de volgende uitgangspunten
randvoorwaardelijk uitgewerkt:
a. alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn

nodig.
b. initiatieven voor grootschalige duurzame

energieopwekking worden samen met de omgeving en
belanghebbenden vormgegeven.

c. initiatieven voor grootschalige duurzame
energieopwekking worden landschappelijk ingepast;

2. In het fielders Natuur Netwerk, initiatieven voor
grootschalige duurzame energieopwekking in principe niet
toe to staan.

3. Na een positief besluit van de raad, het concept
'beleidskader Duurzame energieopwekking in Doetinchem'
met behulp van een zeer interactieve communicatie-
campagne voor 6 weken ter inzage to leggen.

1. Kennisgenomen van de lopende zaken bij Platform Nuval
(Stuurgroep, Voorzitterschap en Vergaderdata 2019).

2. Kennisgenomen van het Integraal bedrijfsplan 2019 van
Vitens.

3. Kennisgenomen van Financieel jaarplan 2019-2021 van
Vitens.

4. Kennisgenomen van het Investeringsportfolio 2019-2023
Vitens.

5. Akkoord to gaan met de voorgestelde tarieven van Vitens.
6. Kennisgenomen van de informatie over de Raad van

Commissarissen bij Vitens.
7. Kennisgenomen van de overige lopende zaken bij Vitens

(financieel beleid).
8. Kennisgenomen van de overige lopende zaken bij Alliander

(verkoop Allego, Strategie en Klimaatakkoord).

De openbare besluitenlijst d.d. 6 november 2018 vastgesteld.
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Ruimte
B 3. Belastingverordeningen 2019

Ruimte
B 4. Evenementenkalender 2019.

Ruimte
B 5. Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek.

Ruimte
B 6. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

2018.

Ruimte
B 7. Aanvulling bestaand hondenbeleid;

aanwijzen gebieden met aanlijnplicht.

Bedrijfsvoering
B 8. Controleprotocol en Dienstverleningsplan

jaarrekening 2018.

Maatschappij
B 10. Subsidieverlening Samen Doetinchem

2018/2019.

De raad voor to stellen om de volgende 11 belasting-
verordeningen voor 2019 vast to stellen:
1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
2. Hondenbelasting
3. Leges
4. Lig- kade en terreingeld
5. Marktgeld
6. Onroerendezaakbelastingen
7. Parkeerbelastingen
8. Precariobelasting
9. Reclamebelasting
10. Rioolheffing
11. Wegsleepverordening

Ingestemd met de Evenementenkalender 2019.

1. Kennisgenomen van de 'Woningmarktmonitor 2018 -
Achterhoek'

2. De gemeenteraad met een raadsmededeling kennis laten
nemen van de 'Woningmarktmonitor 2018 — Achterhoek.

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018
gemeente Doetinchem vastgesteld.

De volgende terreinen aangewezen als aanlijngebied voor
honden: de Zumpe, Koekendaal en de Wrange.
De volgende terreinen aangewezen als aanlijn- en
opruimgebied voor honden: de Tuut, het bos aan de
Kerkstraat en het rivierduin omgeving Mullepad / De Pol.
Een gebied aangewezen als aanlijn- en opruimgebied voor
honden: de omgeving van de Rode Beek.

Aan de raad voor to stellen om het Controleprotocol en
Dienstverleningsplan voor de accountantscontrole 2018 vast
to stellen.

1. Integratieprogramma Samen Doetinchem een subsidie to
verlenen voor 2018-2019 van maximaal 50.000,- op basis
van de begroting van Samen Doetinchem voor 50
deelnemers.

2. De kosten to dekken uit het budget vreemdelingen FCL
46100701

3. Het besluit kenbaar to maken middels de beschikking
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Maatschappij
B 11. Beantwoording vragen artikel 38 LBD

betreffende verplichte taaltoets.

Maatschappij
B 12. Addendum Samenwerking Overeenkomst

ZOOV over AVG.

Besluit van de burgemeester
Bedrijfvoering
B 9b. Vergadervolmacht aandeelhouders-

vergadering Vitens 28 november 2018.

besluit b&w

Conform artikel 38 de vragen van de fractie Lokaal Belang
Doetinchem betreffende de verplichte taaltoets to
beantwoorden met de brief.

1. Het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst
Uitvoering Basismobiliteit Achterhoek in het kader van de
AVG vastgesteld.

2. De gemeente Winterswijk hiervan in kennis to stellen door
middel van de brief.

Volmacht verleend aan de heer A.A.J. Baars om de gemeente
Doetinchem to vertegenwoordigen op de aandeelhouders-
vergadering van Vitens op 28 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Doeti

bu ge eester

i'
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