
Tll Openbare besluitenlijst b&w
~ 91 1 van 19 juni 2018

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

M. Sluiter, J. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, T. Kemper,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Bestuurs- en Directie-ondersteuning
A 2. Accountantsverslag 2017. 1. Kennisgenomen van het accountantsverslag 2017 en de

bevindingen van de accountant.
2. Deze bevindingen to gebruiken als input voor het op to

stellen Kwaliteitsplan Interne Beheersing.
3. De raadsmededeling 'Accountantsverslag 2017' vasgesteld

en aan to bieden aan de raad.

Bedrijfsvoering
A 3. Meicirculaire gemeentefonds 2018. 1. Kennisgenomen van de financiele uitkomsten van de

meicirculaire 2018 over de algemene uitkering.
2. a. Kennisgenomen van de financiele uitkomsten van de

meicirculaire 2018, voor wat betreft de (voormalige)
integratie-uitkering sociaal domein.

b. Als uitgangspunt to nemen dat vanaf de September-
circulaire 2018 de ge'integreerde onderdelen van het
sociaal domein ook in onze begroting onderdeel
uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen.

3. De financiele uitkomsten to verwerken in het financieel
meerjarenperspectief bij de begroting 2019-2022.

4. Bij de samenstelling van de begroting 2019 als
uitgangspunt to nemen dat de tarieven 2019 van alle
belastingen (inclusief de ozb), heffingen en leges met het
inflatiepercentage van de algemene uitkering (pBBP),
zijnde 2,4%, worden verhoogd.

5. De wijziging in de uitkering op specifieke activiteiten
(taakmutaties) door to vertalen Haar de bijbehorende
budgetten in de begroting.

6. De raad to informeren conform raadsmededeling.
Aanvulling raadsmededeling of to doen door
portefeuillehouder.

B-lijst
Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 12 juni 2018 vastgesteld.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 3. Algemene ledenvergadering VNG. 1. Kennisgenomen van de agenda en de bijbehorende stukken

van de algemene ledenvergadering van de VNG op 27 juni
a.s. alsmede van de ambtelijk opgestelde geannoteerde
agenda.

2. Op de algemene ledenvergadering van de VNG op 27 juni
a.s. akkoord to gaan met:
— het ter vergadering gedane voorstel voor de invulling

van de notulencommissie vas de algemene
ledenvergadering van 27 juni 2018.
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Vervolg van 83 — de vaststelling van de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 1 december 2017
inclusief verantwoording inzake uitvoering motie
verpakkingen en moties weerstandsvermogen en
tekorten sociaal domein/BUIG.

— het financieel jaarverslag 2017 en het bestuur van de
VNG decharge to verlenen voor het door hen gevoerde
bestuur.

— de nieuwe contributiesystematiek, het afbouwen van
het weerstandsvermogen en de contributie voor 2019
(op basis van de nieuwe contributiesystematiek).

— de kadernota 2019.
bekrachtiging van de in het Interbestuurlijk Programma
(IBP) gemaakte afspraken waarbij geldt dat de motie
Interbestuurlijk Programma zoals ingediend door de
gemeenten Tilburg, Apeldoorn en Ede wordt
ondersteund.

— instel ling van het Fonds tekortgemeenten en daarbij in
to stemmen met een uitname uit het Gemeentefonds
van € 100,-- miljoen voor de voeding van het Fonds (Rijk
en gemeenten dragen ieder € 100,-- miljoen bij), criteria
voor toekenning van gelden uit het Fonds en de
governance van het Fonds waarbij geldt dat de motie
Interbestuurlijk Programma zoals ingediend door de
gemeenten Tilburg, Apeldoorn en Ede wordt
ondersteund.

— de voorgestelde statutenwijziging.
— wijziging van de naam van de Commissie

Dienstverlening & Informatiebeleid in Commissie
Informatiesamenleving.

— de door de Achterhoekse gemeenten in to dienen
Motie Abonnementstarief.

3. Burgemeester Boumans volmacht verleend om namens de
gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit als
bedoeld onder punt 2 to stemmen tijdens de algemene
ledenvergadering van de VNG op 27 juni a.s.

4. Het besluit als bedoeld onder punt 2 ter kennisname van de
gemeenteraad voor to leggen via de bijgevoegde
raadsmededeling.
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Maatschappij
B 4. Motie VNG abonnementstarief Wmo

Ruimte
B 5. Grondopstelling van zonnepanelen bij

woningen.

Maatschappij
B 7. Jaarverslag 2017 Toezicht en Handhaving

Kinderopvang.

1. Ingestemd met de motie over het abonnementstarief voor
de Wmo, waarin de Achterhoekgemeenten de VNG
opdragen:
a. met het Rijk in overleg to treden om deze aanpassing

van de Wmo niet door to voeren;
b. het Rijk to vragen om samen met de gemeenten,

zorgverzekeraars en zorgkantoren onderzoek to doen
Haar een op elkaar afgestemde en afgewogen
eigenbijdrageregeling (voor alle wetgeving), waarin
a lle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben
Haar rato bijdragen!

2. Het college van de gemeente Winterswijk gemachtigd om
namens de gemeente Doetinchem deze motie into dienen
tijdens de ALV van de VNG op 27 juni 2018.

1. Grondopstelling van zonnepanelen bij woningen mogelijk
to maken onder voorwaarden dat:
- de panelen worden geplaatst op eigen grond, binnen

het deel van het perceel dat als erf gebruikt wordt.
- de hoogte maximaal 1,5m is.
- de oppervlakte van de panelen op de grond maximaal

50m2 bedraagt.
- de panelen landschappelijk zijn/worden ingepast.
- de opgewekte energie wordt aangewend voor eigen

gebruik.
2. Deze beleidsregels bij actualisatie van bestemmingsplannen

to implementeren.
3. Vooruitlopend op opname in het bestemmingsplan,

meewerken aan concrete plannen met behulp van de
zogenaamde 'kruimelregeling'.

4. De raadsmededeling aan de raad toe to sturen.
5. Het beleid op de gebruikelijke wijze to publiceren.

Het Jaarverslag 2017 toezicht en handhaving kinderopvang
vastgesteld en na ondertekening akkoord to geven om het
jaarverslag elektronisch door to sturen Haar de inspectie van
het onderwijs.
Toestemming gegeven om de gegevens over handhaving
kinderopvang in gemeente Doetinchem to publiceren op de
website Waarstaatjegemeente.nl.
De raad met de raadsmeded ng en kopie van het
jaarverslag to informeren.

'—~..
r en wethouders van oetinchem,

~hurgemeester
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