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B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 10 juli 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Beantwoording raadsvragen GroenLinks

met betrekking tot uitgeprocedeerde
asielzoekers.

Services
B 5. Mandatering archieftaken ODA.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 6. Machtiging VNOG voor schadeclaim bij

NL Truckkartel b.v.

Maatschappij
B 8. Jaarstukken 2017 Stadsmuseum.

Maatschappij
B 9. Subsidievaststelling mantelzorg-

ondersteuning en vrijwill igerswerk 2017

1. Kennisgenomen van de raadsvragen met betrekking tot
uitgeprocedeerde asielzoekers in Doetinchem, zoals
gesteld door de fractie van GroenLinks op grond van
artikel 38 van het Regelement van orde.

2. Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen
zoals verwoord in de brief;

3. De antwoordbrief to versturen aan de fractie van
GroenLinks.

De archiefwerkzaamheden van alle ODA-taken
gemandateerd aan de ODA, waarbij de gemeente
Doetinchem als partner toegang behoud tot het archief.

1. De VNOG gemachtigd om mede namens de gemeente
Doetinchem schadevergoeding to kunnen vorderen
wegens schending van het Europees mededingingsrecht
in relatie tot de aankoop van brandweervoertuigen.

Z. De VNOG to informeren overeenkomstig de brief.

1. Kennisgenomen van de Jaarrekening en het Jaarverslag
2017 van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem.

2. De subsidie over 2017 aan het Stadsmuseum vastgesteld
op € 83.233,-.

3. Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem
met de brief to informeren.

1. De subsidie "mantelzorgondersteuning en
vrijwilligerswerk' 2017 als volgt vastgesteld:
Mantelzorgondersteuning
a. VIT hulp bij mantelzorg € 28.138
b. GGNet preventie mantelzorg € 52.437
c. Vrijwil lige Oppas Thuis (VOT) € 7.440
d. St. MEE € 20.339
e. Mantelzorgcarrousel € 30.707
f. Rondom Autisme € 50.000
g. Humanitas VOC Tandem: € 39.820
h. Humanitas steun bij verlies, huisbezoek: € 3.750
i. St. Present € Z0.000
j. Slachtofferhulp € 11.983

2. De niet bestede subsidiemiddelen terug to vorderen:
a. VIT hulp bij mantelzorg € 4.862
b. Mantelzorgcarrousel € 4.293
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Vervolg van Bes/uit B9 3. Kennisgenomen van de resultaten van de Mantelzorg-
waardering 2017.

4. Het aanvullend subsidieverzoek 2017 van € 20.328 van
Rondom Autisme afgewezen.

Maatschappij
B 10. Subsidieverlening Vluchtelingenwerk 2018

Maatschappij
B 11. Subsidie VVV agentschap Doetinchem 2018.

Maatschappij
B 12. Bijdrage GrenslnfoPunt EUREGIO

Ruimte
B 15. 6eslissing op bezwaar inzake Gieterijstraat

5, 7 en 9 in Gaanderen.

Bedrijfsvoering
B 18. Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26

leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR.

Besluit van 11 juli 2018
Maatschappij
Beantwoording raadsvragen Partij voor Lokaal
Maatwerk met betrekking tot sociale recherche.

1. Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidie to
verlenen van 68.786,- voor de uitvoering van
dienstverlening aan vergunninghouders in Doetinchem in
2018

2. Dit to dekken uit het budget vreemdelingen FCL
46100701.

3. Het besluit kenbaar to maken middels de beschikking.

De stichting Stadsmuseum Doetinchem over het jaar 2018 een
subsidie to verlenen van € 25.000,-- en de directie hierover per
brief (subsidiebeschikking) to informeren.

1. Ingestemd met cofinanciering van het Interreg project
'GIP EUREGIO'.

2. De maximale cofinanciering bepaald op € 5.270 voor de
gehele looptijd (1 februari 2019 tot en met 30 September
2022) van het project en dit bedrag ten taste to brengen
van de begrotingspost diverse werkgelegenheids-
projecten (FCL 46502001).

3. De cofinancieringsverklaring to ondertekenen en to
retourneren aan EUREGIO.

1. De bezwaarschriften van de omwonenden ontvankelijk
en ongegrond to verklaard.

2. Het besluit van 19 januari 2018 conform het advies van de
Commissie bezwaarschriften in stand gelaten, onder
aanvul ling van de motivering met betrekking tot het
parkeren.

De circulaire van het LOGA van 29 mei 2018 met kenmerk
TAZ/U201800181 door to voeren in de Doetinchemse
Arbeidsvoorwaardenregeling (DAR).

1. Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen
zoals gesteld door de fractie van Partij voor Lokaal
Maatwerk op grond van artikel 38 van het Reglement van
orde.

2. De antwoordbrief to versturen aan de fractie van Partij
voor Lokaal Maatwerk.
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Besluit van 13 juli 2018
Borgstelling Stichting Kunstgrasveld Wehl. 1. De gemeente Doetinchem, ten behoeve van geldgeefster

(de Nederlandse Waterschapsbank NV), onherroepelijk en
onvoorwaardelijk borg to stellen voor de juiste nakoming
van de verplichting tot betaling van al hetgeen geld-
geefstervan Stichting Kunstgras Wehl en SV Concordia-
Wehl (geldnemer) dan wel haar rechtsopvolgster onder
algemene titel, uit hoofde van de onderhavige overeen-
komst van geldlening to vorderen heeft of zal hebben. Het
betreft een totale lening groot totaal € 421.376,- (waarvan
€ 246.376,- 30jr. ann. ten behoeve van onderlaag en
€ 175.000,- 10 jr. ann. ten behoeve van de toplaag);

2. Aan dit besluit zijn de volgende, overeenkomstig de
voorwaarden die de Stichting Waarborgfonds Sport als
medeborgsteller richting gemeente, voorwaarden
verbonden:
2.1. de lening met de kredietverstrekker binnen een halfjaar

na dato van deze medeborgstelling Stichting
Waarborgfonds Sport wordt afgesloten. Indien hieraan
niet tegemoetgekomen wordt, zal de toekenning van
de borgstelling worden ingetrokken en uw aanvraag
worden geseponeerd, buitengewone omstandigheden
daargelaten;

2.2. de gemeente Doetinchem bereid is een voor de
financiering passende borgstelling c.q. garantie of to
geven;

2.3. de gebruiksrechten van de ondergrond voldoende zijn
gewaarborgd gedurende de looptijd van de
financiering;

2.4. een hypotheek wordt gevestigd waarbij SWS, eventueel
gezamenlijk met de gemeente, het eerste recht van
hypotheek verkrijgt;

2.5. de stichting moet zijn opgericht waarbij de akte van
oprichting aan SWS ter goedkeuring is voorgelegd;

2.6.de benodigde vergunningen zijn verleend;
2.7.de gebruiksovereenkomsten tussen stichting en

vereniging moet vooraf ter goedkeuring zijn
voorgelegd aan SWS.

3. De genoemde voorwaarden doen geen afbreuk aan de
garantie die de gemeente Doetinchem aan de Nederlandse
Waterschapsbank N.V. afgeeft. De gemeente verklaart
hiermee onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant to
staan voor de betaling van al hetgeen Nederlandse
Waterschapsbank N.V. van Stichting Kunstgras Wehl en SV
Concordia-Wehl (geldnemer) dan wel haar rechtsopvolgster
onder algemene titel, uit hoofde van de
geldleningovereenkomst to vorderen heeft of zal hebben

rgemeester en wethouders van Doetinchem,
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