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A-lijst

Maatschappij
A 2. Nadere repels jeugdhulp 2019.

Maatschappij
A 3. Subsidieverlening Stadskamer 2019

In de Nadere repels jeugdhulp 2019 de volgende belangrijkste
wijzigingen door to voeren:
1. De per 1 juli 2018 van kracht zijnde bestuurlijke afspraak

over de duur van een indicatie pleegzorg tot 21 jaar (in
plaats van 18 jaar), to borgen in de Nadere repels (artikel
14.2).

2. De tekst over en toeleiding Haar het zogenaamde 'drang' to
veranderen en verduidelijken- dat het gaat om een
respectvolle en vasthoudende houding/werkwijze Welke
wordt uitgevoerd door de jeugd- en gezinswerker- en niet
meer door een gecertificeerde instelling (artikel 14.5 en
bijlage I Het gesprek).

3. De eigen verantwoordelijkheid van ouders meer to
benadrukken bij het vervoer Haar een locatie jeugdhulp,
evenals het uitgangspunt van maatwerk (ook bij vervoer)
en de reeds bestaande mogelijkheid van een kilometer-
vergoeding voor gebruik van het eigen vervoer (Besluit
Maatschappelijke Ondersteuning 2018) expliciet to
benoemen in de Nadere repels (artikel 8).

En hiervoor
4. Kennisgenomen van het advies van de Sociale Raad over de

Nadere repels jeugdhulp en hierbij de reactiebief
vastgesteld.

5. De Nadere repels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2019
(verder to noemen 'Nadere repels jeugdhulp') met ingang
van 1 januari 2019 vastgesteld, met inachtneming van
behoud van de Verordening Jeugdhulp 2018 door de
gemeenteraad.

6. Het Buurtplein B.V. in mandaat opdracht gegeven om vanaf
1 januari 2019 uitvoering to geven aan de Verordening
Jeugdhulp en de nadere repels Jeugdhulp 2019.

1. Een subsidie van € 1.195.079,- to verlenen aan de
Stadskamer voor (arbeidsmatige) dagbesteding en
participatie in de samenleving als onderdeel van de
meerjaren budgetovereenkomst 2018-2021 voor het
boekjaar 2019.

2. Begin X019 met de Stadskamer in overleg to gaan over
aanpassingen in de begroting, zodat de begroting 2020
meer inzicht geeft in de relatie tussen de gevraagde
bijdrage en het rendement in de gemeente Doetinchem.

3. Stadskamer to informeren over dit besluit middels een
beschikking.
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Bestuurs- en Directieondersteuning
A 4. Algemeen mandaat-, volmacht-, en

machtigingsbesluit gemeente Doetinchem
2018.

Ruimte
A 6. Vestiging hotel Van der Valk.

Het Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit
gemeente Doetinchem 2018 met bijbehorend register en
afzonderlijke mandaten vastgesteld (bevoegdheid van college
en van burgemeester).

De aanmeldnotitie vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r)
hotel Van der Valk vastgesteld, alsmede de conclusie dat
een verder onderzoek m.e.r. niet nodig is.
Akkoord gegaan met de onderliggende concept-anterieure
overeenkomst.
De ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking van het
bestemmingsplan (alsmede de onderliggende stukken) voor
de realisatie van hotel Van der Valk ter inzage to leggen.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 13 november 2018 vastgesteld.

Regie en Samenleving
B 3. Afronding bestuursopdracht Regionale
Omgevingsvisie.

Ruimte
B 4. Leader aanvragen najaar 2018.

Ruimte
B 6. Bestemmingsplan Heideslag 2009 2e
uitwerking (Koksgoedweg tussen 1 en 3).

De gemeenteraad to informeren over de afronding
bestuursopdracht Regionale Omgevingsvisie.

1. De gemeentelijke cofinancieringsbijdrage (tot maximaal
€ 12.000,-) voor de Achterhoek brede LEADER aanvraag
Stichting Pak An toegekend.

2. De gemeentelijke cofinancieringsbijdrage (tot maximaal
€ 5.500,-) voor de Achterhoek brede LEADER aanvraag
Raken met Smaken toegekend.

3. De onder de punten 1 en 2 genoemde cofinancierings-
bijdragen ten taste (te) laten komen van het LEADER
budget, waarvoor structureel jaarlijks € 73.000,-
beschikbaar is.

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Heideslag 2009 2e
uitwerking (Koksgoedweg tussen 1 en 3)' in procedure to
brengen.

2. Het bestemmingsplan vast to stellen als geen zienswijzen
worden ingediend.

3. Een posterieure overeenkomst met de heer
P.W.J. Klaassen en mevrouw M.Klaassen —Matser to
sluiten inzake kostenverhaal infrastructuur en planschade.
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Maatschappij
B 7. AB GGD NOG 22 november 2018

Maatschappij
B 8. Naoberfonds 2018.

Kennisgenomen van de agenda van het Algemeen
Bestuur GGD NOG 22 nov. 2018:
1.1. Opening en vaststelling agenda
1.2. Verslag vergadering d.d. 5 juli 2018
1.3. Ingekomen stukken en mededelingen
1.4. Voorzitterschap en taakverdeling DB
1.5. 2e Bestuursrapportage 2018 en 4e begrotingswijzing

2018
1.6. 2e begrotingswijziging 2019
1.7. Risicomanagement en weerstandsvermogen
1.8. Bestuursagenda 2019-2023
1.9. Rondvraag en sluiting
De portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD
NOG de vragen t.a.v. de ingekomen stukken tijdens de
vergadering in to laten brengen en into laten stemmen
met de aan het AB GGD NOG gedane voorstellen.

1. Met de raadsmededeling de raad to informeren over het
laarverslag 2017 van het Naoberfonds.

2. Kennisgenomen van de EindverantwooFdingen 2016.

~' y/
en wethouders van Doeti

emeester
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