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A-lijst

Maatschappij
A 1. Clientervaringsonderzoeken Wmo en

Jeugd 2017.
1. Kennis genomen van de clientervaringsonderzoeken Wmo

en Jeugd over het jaar 2017 en vastgesteld dat:
a. De tevredenheid over het keukentafelgesprek is

toegenomen in Doetinchem.
b. Het verbeterpunt om in heel Doetinchem to werken met

jeugd- en gezinswerkers Binds maart 2018 gerealiseerd
is.

c. We in de programmabegroting 2019 een aanmelding
doen om ook in Doetinchem de ondersteuning van
huisartsen in relatie tot jeugdhulp to concretiseren.

d. De onafhankelijke clientondersteuning nu beschikbaar
is via MEE Oost.

2. Om de respons to verhogen de clientervaringsonderzoeken
vanaf 2019 of to nemen via een zgn. continu onderzoek.

3. De gemeenteraad en de sociale raad to informeren
middels de raadsmededeling.

Maatschappij
A 2. Voortzetten Jeugdbeschermingstafel 1. Ingestemd met het voortzetten van de

Jeugdbeschermingstafel in de huidige vorm.
2. De samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten in de

Achterhoek voor de uitvoering van de Jeugdbeschermings-
tafel met twee jaar to verlengen tot 1 januari 2021.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 16 oktober 2018 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Verordening individuele studietoeslag 2018. 1. De gemeenteraad voor to stellen de verordening

Individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 vast
to stellen.

2. De Sociale Raad to antwoorden via de brief.
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Ruimte
B 4. Nieuwbouw woonzorgcomplex

Kommedwarssteeg (Brewinc).
1. Mee to werken aan de omgevingsvergunning met

afwijking van het bestemmingsplan voor het bouwen van
een complex met 24 woonzorgappartementen met 3
gemeenschappelijke ruimten aan de Kommedwarssteeg
ongenummerd (Brewinc) in Doetinchem.

2. Mee to werken aan een ontheffing hogere grenswaarde.
3. De aanmeldnotitie vorm-vrije mer vast to stellen en de

conclusie to onderschrijven dat verder onderzoek in de
vorm van een milieueffectrapportage (mer) niet nodig is.

4. De planschade-overeenkomst to sluiten.
5. € 60.000,- beschikbaar to stellen voor de inrichting van de

openbare ruimte rondom de nieuwbouw, inclusief kosten
bedienen slagboom, en dit vast to leggen in de
afsprakenbrief OC Koopmans-Wam van Duren.

6. Het onder 5 genoemde bedrag to dekken uit de
"grondexploitatie Vijverberg Zuid" en "Doetinchemmer
olie".

Bedrijfsvoering
B 5. Verkoop ondergrond en parkeerterrein

Rouwcentrum Wehl, Jhr. de Bellefroidlaan
11.

Bedrijfsvoering
B 9. Ledenraadpleging concept-

arbeidsvoorwaarden cao Gemeenten 2019

1. De ondergrond van het rouwcentrum en het bijbehorende
parkeerterrein gelegen aan de Jhr. de Bellefroidlaan 11 to
Wehl tegen een koopsom van € 102.000,- to verkopen aan
de Stichting Rouwcentrum Wehl en Omstreken, gevestigd
to Wehl.

2. De opbrengsten to verantwoorden ten gunste van de post
grondverkopen (48209099/31010).

3. De besparingen op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte to verwerken in de OGON tussen de
gemeenten en Buha bv.

4. Een procedure to starten ingevolge de Wegenwet tot het
onttrekken aan het openbaar verkeer van het bij het
rouwcentrum behorende parkeerterrein.

1. In to stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota
cao Gemeenten 2019.

2. De heer T. Kemper gemaE~t~gdvoor~ n van de
stemming middels h"et online stemformulier.

~,

B rgemeester en wethouders van Doefi~nchem,

etari urgemeester

i
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