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A-lijst

Regie en Samenleving
A 1. Regionale visie op inkoop Sociaal Domein

vanaf 2021.
Aan de gemeenteraad voor to stellen into stemmen met de
regionale visie op inkoop voor het Sociaal Domein vanaf 2021
en de daarin opgenomen beslispunten:
1. Een ontwikkeling in gang to zetten om to sturen op

resultaten op individueel clientniveau waarbij ook inzet van
preventie een onderdeel kan zijn;

2. Bij vraagverheldering en omschrijving van resultaten
gebruik to maken van het coordinatiemodel van Esbjerg;

3. In het verlengde van bovenstaande beslispunten
indicatoren to ontwikkelen om daar waar het kan
aanbieders to bekostigen op basis van bereikte resultaten.
Daar waar dit niet kan, of to rekenen op basis van prestatie
of beschikbaarheid.

4. Een regionale werkgroep to formeren om samen met
inwoners en zorgaanbieders resultaatsturing en bekostiging
(waar mogelijk) vanaf 2021 into voeren.

5. De kanttekeningen vanuit Doetinchem als aandachtspunten
mee to geven aan de regionale werkgroep voor de
uitwerking van de visie op inkoop.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus 2018 vastgesteld.

Regie en Samenleving
B 3. Programmabegroting Regio Achterhoek

2019.
Aan de raad voor to stellen zienswijzen to geven op de
ontwerpbegroting 2019 van de Regio Achterhoek,
inhoudende ten minste deze twee aandachtspunten:
a. De concretisering van de projecten moet beslag krijgen

in het Jaarplan en/of Achterhoek Agenda 2030 Welke
aan de Achterhoek Raad aangeboden wordt. Dat
betekent ook een helder financieel perspectief bij deze
projecten.

b. De projecten die gefinancierd worden uit het
Investeringsfonds, dienen ten minste to voldoen aan de
criteria zoals genoemd in "De Achterhoek werkt door
2.0".
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Bestuurs- en Directieondersteuning
B 4. Concept jaarrekening EUREGIO 2017

Maatschappij
B 5. Wijziging besluit maatschappelijke

ondersteuning 2018.

Maatschappij
B 6. Aanvullende subsidie 2018 Veilig Thuis

Maatschappij
B 7. Bestuurlijke vertegenwoordiging in de

Vergadering van Gemeenten binnen Veilig
Thuis Noord Oost-Gelderland.

Services
B 8. Beperken openbaarheid bij overgebracht

archief.

1. Kennisgenomen van de concept jaarrekening 2017 van de
EUREGIO.

2. De raadsmededeling 'Concept jaarrekening EUREGIO 2017'
vastgesteld en aan to bieden aan de raad.

In het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente
Doetinchem 2018 met ingang van 16 juli 2018 de volgende
wijzigingen aan to brengen:
- In artikel 1, eerste lid wordt het PGB-tarief voor het

maatwerkproduct Schoon Huis van € 19,90 gewijzigd in
€ 21,42.

- In artikel 1, eerste lid wordt het PGB-tarief voor het
maatwerkproduct Coachen gericht op huishouden € 23,45
gewijzigd in € 24,48.

- In artikel 5, tweede lid wordt het tarief voor het
maatwerkproduct Schoon Huis van € 23,40 gewijzigd in
€ 25,20.

- In artikel 5, tweede lid wordt het tarief voor het
maatwerkproduct Coachen gericht op huishouden van
€ 27,60 gewijzigd in € 28,80.

1. Kennisgenomen van de notitie subsidieaanvraag
voorbereiding op de Radartaken Veilig Thuis in 2018.

2. Akkoord gegaan met subsidieverlening 2018 van € 121.100,-
aan Veilig Thuis voor de voorbereiding op de Radartaken
ten taste van de bijdrage Vrouwenopvang van
centrumgemeente Arnhem.

3. Veilig Thuis per brief to informeren over het toegekende
subsidiebedrag van € 121.100,-.

1. De wethouders Wmo/Jeugd van de gemeenten Oost-Gelre
en Oude IJsselstreek volmacht verleend om de gemeente
Doetinchem to vertegenwoordigen in de Vergadering van
Gemeenten van de Stichting Veilig Thuis Noord Oost-
Gelderland (NOG).

2. De gemeenten Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Veilig Thuis
op de to hoogte brengen van dit besluit, door het sturen
van een kopie van het machtigingsbesluit.

Aanvullend op het b&w besluit van 27 maart 2018 met
zaaknummer 1298068, openbaarheid to beperken van inzage
van 70 archiefbescheiden. Het gaat over inburgeringsdossiers,
personeelsdossiers en dossiers over coffeeshops uit de
archiefperiode gemeente Doetinchem 1970-2004, 2005-2009
en voormalig gemeente Wehl 1945-2004.
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Ruimte
B 10. Beslissing op bezwaar Heijendaalseweg 1A 1. Het bezwaarschrift van mevrouw C.M.M. van Mil, namens

de heer A.H.C. Pastoors, ontvankelijk en ongegrond
verklaard.

2. Het besluit van 2 maart 2018 in stand gelaten, onder
aanpassing van de begunstigingstermijn.

B rgemeester en wethoud~an Doetinc m,

ecret is b rge eester

~~ ~,
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