
T1~ Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja91 J Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,
van 2 april 2019 M. Sluiter, 1. Huizinga,

F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, T. Kemper,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst

Regie en Samenleving
A 2. Jaarplan 2019 Sociaal Domein Achterhoek Het Jaarplan 2019 Sociaal Domein Achterhoek

vastgesteld, waarin de projecten beschreven staan die in
2019 gezamenlijk uitgevoerd worden en die zich richten
op drie vormen van samenwerking:
a. Beleid(smatig vormgeven aan de transformatie)
b. Inkoop
c. Management en onderzoek
Voor het uitvoeren van het Jaarplan 2019 € 67.000
beschikbaar to stellen en dit ten taste to laten komen van
programma 6 van de gemeentebegroting 2019.
De gemeenteraad over het Jaarplan 2019 to informeren
middels de raadsmededeling.

Regie en Samenleving
A 3. Bestuursopdracht Regionale economie als

versneller.
De bestuursopdracht 'Regionale economie als versneller'
vastgesteld en de opdracht uit to laten voeren.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 26 maart 2019 na correctie

vastgesteld.

Regie en Samenleving
B 3. Tarieven inkoop Wmo en jeugdhulp per

1 juli 2019 en 1 januari 2020.

Regie en Samenleving
B 4. Onderzoek grondslag reclameheffing

Ruimte
B 5. Art. 38 vragen uitvoering motie dansschool

Berentsen Gaanderen.

1. Ingestemd met de implementatie van het door-
ontwikkelde tariefmodel voor de inkoop Wmo en
jeugdhulp.

2. De tarieflijsten met nieuwe onderbouwde (vaste) tarieven
per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 vastgesteld.

3. Voor openstel ling van de inschrijfronde de aanbieders to
informeren over de nieuwe tarieflijsten.

1. Geen onderzoek in to stellen Haar het draagvlak onder
ondernemers (bedrijventerreinen en binnenstad) voor een
wijziging van de grondslag van de reclameheffing.

2. De raad met de raadsmededeling to informeren.

1. Kennisgenomen van de art. 38 vragen van Lokaal Belang
Doetinchem over de uitvoering van de motie Dansschool
Berentsen Gaanderen.

2. Het antwoord vastgesteld en per brief to versturen.
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Ruimte
B 6. Nieuwe beslissing op bezwaar Peer by

Bedrijfsvoering
B 7a. Platformbijeenkomst Nuval 5 april inzake

aandeelhoudersvergadering Alliander 10
april.

Ruimte
B 8. Onderzoek brandveiligheid gevels

hoogbouw.

Besluit van de burgemeester
Bedrijfsvoering
B 7b. Vergadervolmacht aandeelhouders-

vergadering Alliander 10 april 2019.

1. Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak.

2. Een nieuwe beslissing op bezwaar genomen waarbij de
bezwaren ongegrond zijn verklaard, de motivering is
aangepast en niet handhavend wordt opgetreden.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van Al liander.
2. Akkoord to gaan met vaststelling van de jaarrekening

2018 van Alliander.
3. Akkoord to gaan met de vaststelling dividenduitkering

over 2018 van Al liander.
4. Akkoord to gaan met de kwijting voor leden van de Raad

van Bestuur en Raad van Commissarissen van Alliander
5. Akkoord to gaan met de herbenoeming van de heer

B. Roetert als lid van de Raad van Commissarissen.
6. Akkoord to gaan met het voorstel voor de

statutenwijziging van Alliander.

1. Kennisgenomen van het door het team VTB van de
afdeling ruimte uitgevoerde onderzoek en de
constatering dat er geen hoogbouw is met gevels die
risicovol zijn voor de brandveiligheid.

2. De gemeenteraad met de raadsmededeling in kennis to
stellen van het onderzoek.

3. De provincie Gelderland met de brief in kennis to stellen
van het onderzoek.

Volmacht verleend aan de heer A.A.J. Baars om de gemeente
Doetinchem to vertegenwoordigen op de aandeelhouders-
vergadering van Alliander op 10 april 2019.

n wethouders van Doetinch m,

burae eester
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