
f Tl~ Openbare besluitenlijst b&w
~ 81J van 23 januari 2018

College voltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, P. Drenth, M. Sluiter,

F. Langeveld, H. Bulten,
I. Lambregts, N. van Waart,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
A 3. Boardletter 2017. 1. Kennisgenomen van de Boardletter 2017 van de

accountant.
2. De raad to informeren over de Boardletter 2017 door

middel van de raadsmededeling.

Bedrijfsvoering
A 4. Decembercirculaire gemeentefonds 2017.

Bestuurs- en directie-ondersteuning
A 5. Rapport rekenkamer over het privacy-

beleid.

1. Kennisgenomen van de uitkomsten van de December-
circulaire gemeentefonds 2017 van per saldo
€ 83.000 negatief.

2. Kennisgenomen van het totaal resultaat 2017 op de
algemene uitkering van € 400.000 positief en dit to
verwerken in de jaarrekening 2017.

3. De raadsmededeling hierover vastgesteld.

Het raadsvoorstel 'Rapport rekenkamer over het
privacybeleid' vastgesteld waarmee aan de raad wordt
gemeld hoe de vijf aanbevelingen van de rekenkamer worden
uitgewerkt.

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 16 januari 2018 vastgesteld.

Bedrijfsvoering
B 3. Normen- en toetsingskader 2017 1. Het Normen- en Toetsingskader voor de accountants-

controle 2017 vastgesteld.
2. Het Normenkader 2017 ter kennisname aan to bieden aan

de gemeenteraad.
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Maatschappij
B 4. Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG

Maatschappij
B 5. Vaststellen bijlagen beleidsregels Wmo en

Jeugd.

Maatschappij
B 7. Tussenevaluatie ZOOV eerste halfjaar

2017.

Maatschappij
B 8. Tarief Wmo-reizigers ZOOV vanaf 1 januari

2018.

Maatschappij
B 10. Jaarverslag LerenWerkt 2016 — 2017

besluit b&w

1. De raad voor to stellen om een reactie in to dienen op de
Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG waarin wij verzoeken
om met de volgende aandachtspunten rekening to houden:
a. de aansluiting bij het preventieprogramma van onze

gemeente daar waar de GGD beoogt de positie van de
preventie in het sociaal domein to versterken;

b. de onderbouwing van de extra inzet voor status-
houders;

c. het extra contactmoment adolescenten als potentieel
onderdeel van de inwoner-bijdrage;

d. de Achterhoekse norm zijnde een maximale
indexering voor de bijdrage aan gemeenschappelijke
regelingen van 1,60%.

2. De brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG
vastgesteld waarin de voorlopige reactie op de
Uitgangspuntennota 2019 staat verwoord.

3. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG in kennis to stellen
van deze voorlopige reactie.

4. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG in kennis to stellen
van de definitieve reactie na het besluit van de raad.

1. Bijlage I, II en III vastgesteld, behorend bij de Nadere regels
jeugdhulp 2018.

2. Bijlage 3 vastgesteld, behorend bij de Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2018.

1. De tussenevaluatie ZOOV eerste halfjaar 2017 vastgesteld.
2. De raadsmededeling vastgesteld en deze samen met de

tussenevaluatie ZOOV ter informatie Haar de gemeenteraad
to sturen.

1. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer
voor Wmo-geindiceerden voor ritten van maximaal 20 km
per 1 januari 2018 niet gewijzigd.

2. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer
voor Wmo-ge'indiceerden voor reisafstanden tussen 20 km
en 40 km to verhogen Haar € 2,00 per kilometer.

3. De vervoermogelijkheid van het collectief vraagafhankelijk
vervoer voor Wmo-ge'indiceerden Haar Duitsland to
continueren.

1. Kennisgenomen van het regionaal jaarverslag LerenWerkt:
leer-, kwalificatieplicht en RMC over schooljaar 2016 -2017.

2. Overeenkomstig het gestelde in artikel Z5, lid 1 van de
Leerplichtwet, de gemeenteraad door middel van een
raadsmededeling to informeren over het jaarverslag
leer-/kwalificatieplicht en RMC 2016 -2017.
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Ftu i mte
E3 14. VTH-uitvoeringsplan 2018.

Besluit van de burgemeester
Ruimte
B 15. VTH-uitvoeringsplan 2018.

1. Het VTH (vergunningsverlening, toezicht en handhaving)
Uitvoeringsplan 2018 vastgesteld voor de uitoefening van
VTH-taken:
a. voor zover het college van b&w van Doetinchem het

bevoegde gezag is inzake:
i. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
ii. APV;
iii. Winkeltijdenwet;
iv. Wet natuurbescherming;
v. Wet ruimtelijke ordening;
vi. Bomenverordening gemeente Doetinchem;
vii. Parkeerverordening 2007 gemeente Doetinchem;
viii. Wegenverkeerswet;
ix. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2016;
x. Verordening ontheffingen berijden

voetgangersgebied binnenstad Doetinchem;
xi. Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem

2007;
b. voor zover het college van b&w het bevoegd gezag is

inzake overige in dit kader relevante wettelijke
voorsch riften.

De raad in kennis to stellen van het VTH-uitvoeringsplan 2018.

Het VTH (vergunningsverlening, toezicht en handhaving)
Uitvoeringsplan 2018 vastgesteld voor zover dit betreft
uitoefening van de VTH-taken inzake:
a. Drank- en Horecawet;
b. APV: Hoofdstuk 2:

i. afdeling 7 / afdeling 7a / afdeling 8 /
afdeling 8 a / afdeling 11 en 12 (voor zover
het bestuursorgaan burgemeester bevoegd
gezag is/ afdeling 14 /

c. APV Hoofdstuk 3;
d. Wet op de Kansspelen (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
e. Winkeltijdenwet (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
f. Vuurwerkbesluit;
g. Wet op de openbare manifestaties (voor zover het

bestuursorgaan burgemeester bevoegd gezag is);
h. Opiumwet (voor zover het bestuursorgaan

burgemeester bevoegd gezag is);
overige in dit kader relevante wettelijke voorschriften
waarvoor het bestuursorgaan burgemeester is
aangewezen als bevoegd gezag.
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Uitgesteld openbaar besluit van 16 januari 2018
Ruimte
A 3. Visie boodschappenstructuur. De raad voor to stellen om:

1. De visie boodschappenstructuur uast to stellen als kader
voor vestiging en uitbreiding van supermarkten in de
gemeente Doetinchem, waarbij:
a. nieuwvestiging alleen mogelijk is in uitzonderings-

gevallen (bijzonder concept, uniek in de gemeente en
passend bij functie gebied) binnen de aangewezen
winkelgebieden stadscentrum, dorpscentrum en
wijkcentrum.

b. het optimaliseren en uitbreiden van bestaande
supermarkten binnen de aangewezen gebieden onder
voorwaarden is toegestaan, mits de optimalisatie/-
uitbreiding het gebied versterkt, past bij de functie en
maatvoering van het gebied en het initiatief ruimtelijk
haalbaar is.

c. voor supermarkten die buiten het aangewezen gebied
vallen en willen uitbreiden, de afwijkings- regel in het
bestemmingsplan geldt: mogelijkheid tot uitbreiden
maximaal 10% van de huidige mZ verkoopvloer-
oppervlakte per planperiode.

gemee ter en wetho tiers van Doetinc

t
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