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A-lijst

Maatschappij
A 1. Normenkader hulp bij het huishouden

Bestuurs- en Directieondersteuning
A Z. Jaarverslag 2017 Ombudsman.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

1. Het beleid hulp bij het huishouden aangepast aan de
uitspraak van de rechter en voor de hulp bij het huishouden
het normenkader van de MO-zaak 2011 to hanteren voor
nieuwe clienten, vanaf datum besluit college
(vandaag 17 april 2018):
a. Hiertoe wordt aan Artikel 14 Maatwerkvoorziening

'Ondersteuning thuis —Schoon huffs' en 'Ondersteuning
thuis — Coachen gericht op het huishouden' in de
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2018 de
volgende zin toegevoegd. "Bij het bepalen van de
benodigde omvang van de maatwerkvoorziening wordt
bekeken Welke activiteiten die onderdeel uitmaken van
het huishouden moeten worden overgenomen door
een huishoudelijke hulp. Hierbij maken we gebruik van
normtijden uit de 'Richtlijn indicatie-advisering Hulp bij
het Huishouden (MO-zaak 2011)'.

2. Voor clienten die aangeven to zijn benadeeld door het
ontbreken van het normenkader, de indicaties to herzien.

3. Aan to tekenen dat, Haar mening van het college, de letter
van de wet niet past bij de geest van de wet en dat we
zoekende blijven Haar een praktische uitvoering die meer
recht doet aan de intentie van de wet.

4. De gemeenteraad hierover to informeren met de
raadsmededeling.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2017 van de
Ombudsman van de gemeente Doetinchem.

2. De volgende constateringen van de Ombudsman to
betrekken bij de dagelijkse reguliere werkprocessen
binnen de gemeente:
— Stroperigheid in de afdoening van zaken;
— Burgers die verstrikt raken in ambtelijke procedures

en daarbij hulp ontberen;
— Het niet nakomen van afspraken en niet

communiceren over de voortgang van de processen;
— Het gemis van een uitgestoken hand bij zorgvragen.

3. De aanbeveling van de Ombudsman om in complexe (en
meestal gevoelige) zaken in het sociaal domein to gaan
werken met een contactfunctionaris voor de zorgvrager
to onderschrijven en uit to laten voeren door Buurtplein
bv.

4. De raadsmededeling 'Jaarverslag 2017 Ombudsman'
vastgesteld en aan to bieden aan de raad.

De openbare besluitenlijst d.d. 10 april 2018 vastgesteld.
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Bestuurs- en Directieondersteuning
B 3. Algemene ledenvergadering VNG

Gelderland.

Ru i mte
B 4. Aanvalsplan binnenstad opgave vergroenen

Ruimte
B 5. Bestemmingsplan 'Ringweg 4 en 4a (herstel)

- 2018'.

1. Kennisgenomen van de agenda en de bijbehorende
stukken van de Algemene ledenvergadering van de VNG
Gelderland op 23 april a.s. alsmede van de ambtelijk
opgestelde geannoteerde agenda.

2. Op de Algemene ledenvergadering van de VNG
Gelderland akkoord to gaan met de volgende voorstellen:
— het verslag van de Algemene ledenvergadering van

de VNG Gelderland van 10 apri l 2017;
— het jaarverslag 2017;

de jaarrekening 2017;
— de benoeming van de leden van de

kascontrolecommissie 2019;
— de begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting;
— het koersdocument'VNG Gelderland kiest koers'.

3. Het besluit onder punt 2 mede to delen aan het
secretariaat van de VNG Gelderland.

1. Het beschikbare krediet van € 400.000,- in to zetten voor:
a. Het creeren van extra belevingswaarde, sfeer en het

benutten van groen als middel voor klimaatadaptie
door het toevoegen van nieuw groen in de openbare
ruimte in de straten van het kernwinkelgebied:
minimaal 800m2 vast groen, minimaal 150 hanging
baskets, minimaal 150m2 gevelgroen.

b. Het versterken van de herkenbaarheid van de
historische begrenzing van het Ei en het ontwikkelen
van groene verbindingen tussen het kernwinkel-
gebied en de randen door het toevoegen van
minimaal 60 bomen.

c. Het realiseren van groene rustpunten en verrassende
plekjes in de binnenstad door het toevoegen van
minimaal 120 stuks mobiel/verrijdbaar groen en
20 plekken vast groen voor pleinen en hoekjes.

2. Te starten met de eerste vergroening in de Heezenstraat.
3. De werkwijze van de Heezenstraat to gebruiken voor de

verdere samenwerking met inwoners en ondernemers.
4. Na toevoeging van nieuw groen de plek to monitoren op

gebruik (maatschappelijk en economische effect).

De raad voor to stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Ringweg 4 en 4a (herstel) - 2018'

vast to stellen.
2. Geen exploitatieplan vast to stellen.
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Ruimte
B 6. Concept reactie inspraakreacties

voorontwerpbestemmingsplan
'Doetinchem West - 2017'.

Ruimte
B 7. Samenwerkingsovereenkomst ESF Actieve

Inclusie regio Achterhoek.

1. De insprekers op het voorontwerpbestemmingsplan
'Doetinchem West - 2017' een concept nota van inspraak
to sturen, vooruitlopend op de besluitvorming over het
ontwerpbestemmingsplan 'Doetinchem West - 2019', in
het najaar van 2019.

2. De insprekers hierover schriftelijk to informeren met een
brief.

Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst waarin
afspraken worden vastgelegd om als centrumgemeente
gezamenlijk met de sociale diensten van de Achterhoekse
gemeenten en het Graafschap college uitvoering to geven
aan de regionale ESF subsidie Actieve Inclusie gericht op re-
integratie van werkzoekenden uit de regio Achterhoek.

Burgemeester en wetho inchem,

secreta ris burgemeester
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