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A-lijst

Regie en Samenleving
A 1. Definitief besluit herijking wijkregie Het voorgenomen besluit over de herijking van wijkregie,

met in achtneming van het advies van de OR, omgezet in
een definitief besluit met aanpassing van de planning van
dictumpunt 1.5:
1.1. In to stemmen met de 4 kerntaken voor 'wijkregie

nieuwe Stijl' zoals die in het rapport Oosterbaan
worden gepresenteerd.

1.2. De organisatie opdracht geven 7 van de 8 door
Oosterbaan gegeven suggesties (om de proces-
regisserende rol van 'wijkregie nieuwe Stijl' to
versterken) Hader uit to werken. Suggestie V., de
installatie van wijkwethouders, is (vooralsnog) niet
aan de orde.

1.3. In to stemmen met een inkrimping van de bestaande
formatie Haar 3 fte.

1.4. In to stemmen met een positionering van de
wijkregisseurs bij het team R&S.

7.5. De regisseur fysiek de opdracht to geven om uiterlijk
in eerste kwartaal 2020 de imp/ementatie van
'wijkregie nieuwe Stijl' to hebben afgerond.

Regie en Samenleving
A 2. Bestuursopdracht implementatie wijkregie

nieuwe Stijl.

Maatschappij
A 3. AB GGD NOG 4 juli 2019.

De bestuursopdracht implementatie wijkregie nieuwe Stijl uit
to laten voeren.

1. De portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen
Bestuur GGD NOG van 4 juli 2019 to laten instemmen met
de aan het AB GGD NOG gedane voorstellen:
a. Verslag vergadering d.d. 11 april 2019
b. Ingekomen stukken en mededelingen
c. Plaatsvervangend voorzitter en portefeuilleverdeling

dagelijks bestuur
d. Benoeming directeur publieke gezondheid
e. 1e bestuursrapportage 2019 en 3e begrotingswijziging

2019
f. Auditcommissie
g. Programmabegroting 2020

2. De portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD
NOG de zienswijze op de beslispunten t.a.v. de uitvoering
van de Bestuursagenda into brengen als nieuwe
beslispunten:
a. overleg tussen GGD en volksgezondheid op sub-

regionaal niveau om tot afspraken to komen.
b. plusproduct als optie op to nemen, wanneer de

middelen door de GGD niet toereikend worden
geacht, waarbij inzichtelijk wordt wat dit product
inhoudt.

c. mogelijke ombuigingen in beeld worden gebracht.
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Ruimte
A 4. Startnotitie grondstoffenplan.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Ruimte
B 3. Verordening Starterslening gemeente

Doetinchem 2019.

Ruimte
B 4. Toekomstbestendig Wonen lening

gemeente Doetinchem.

Maatschappij
B 5. Bestuursopdracht Wilhelminaschool

1. Een nieuw grondstoffenplan op to stellen conform het
proces zoals beschreven in de'Startnotitie Grondstoffen-
plan'. Hiermee volgen we een zorgvuldig en interactief
proces om tot een nieuw grondstoffenplan to komen met
een bijbehorend maatregelenpakket.

2. De raad to informeren met de raadsmededeling over de
'Startnotitie Grondstoffenplan'.

De openbare besluitenlijst d.d. 25 juni 2019 vastgesteld.

De raad voor to stellen:
1. De'Verordening Starterslening gemeente Doetinchem

2019' vast to stellen waarin de volgende wijzigingen zijn
opgenomen:
1. Bij de bestaande woningen mogen woning-

verbeteringen en duurzaamheidsmaatregelen worden
meegefinancierd;

2. De grens voor een koopwoning wordt opgehoogd van
€ 170.000,- Haar € 225.000,- (incl. verbeterkosten en/of
duurzaamheidsmaatregelen).

2. Het bedrag van ruim € 190.000,- dat bij SVn gereserveerd
staat voor Ut Olde Ambacht beschikbaar to stellen voor de
Starterslening.

1. De gemeenteraad voor to stellen om de'Verordening
Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente
Doetinchem' vast to stellen;

2. Met de vaststelling van de onder beslispunt 1. genoemde
verordening de volgende verordeningen in to trekken:
a. 'Verordening Blijverslening gemeente Doetinchem'
b. 'Verordening Gemeentelijke stimuleringsleningen

monumenten Doetinchem'
c. 'Verordening Duurzaamheidslening gemeente

Doetinchem'
3. De lopende aanvragen, op basis van de onder 2.

genoemde verordeningen, nog conform die
verordeningen of to handelen;

4. De saldi op de rekeningen courant van de onder
beslispunt 2 genoemde leningen bij SVn over to hevelen
Haar de nieuw to openen rekening courant bij SVn van de
gemeente Doetinchem voor de 'Toekomstbestendig
wonen Gelderland, gemeente Doetinchem' lening.

De bestuursopdracht voor het onderzoek Haar toekomst-
bestendige huisvesting Wilhelminaschool vastgesteld.

Pagina 2 van 4



~l Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :nee9 Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,~ van 2 juli 019 M. Sluiter, J. Huizinga,
H. Bulten, R. Steintjes,
W. Lubbers, A. Driessen

Afwezig : F. Langeveld

onderwerp besluit b&w

Maatschappij
B 6. Vaststelling subsidie 2018 Kindernet by

Maatschappij
B 7. Vaststelling subsidie inzet traject-

begeleiders Graafschap College 2018

Maatschappij
B 8. Jaarstukken 2018 en vaststelling subsidie

2018 Amphion.

Maatschappij
B 9. Vaststelling subsidie Bibliotheek West-

Achterhoek 2018.

Maatschappij
B 10. Subsidie Stadsmuseum 2019.

De subsidiebedragen voor de uitvoering van
peuteropvang door Kindernet by als volgt vastgesteld:
— aanvullende subsidie op reguliere kindplaatsen

€ 16.477,08
— subsidie voor doelgroepplaatsen € 23.385,30
— subsidie voor extra taken doelgroeppeuters € 9.400,00
— subsidie voor gecombineerde groepen € 4.200,00

2. De niet ingezette subsidie 2018 groot € 42.348,42 terug to
vorderen.

3. Kindernet by via de beschikking tot subsidievaststelling
op de hoogte stellen.

1. Kennisgenomen van de inhoudelijke en financiele
verantwoording t.b.v. de inzet van trajectbegeleiders op
het Graafschap College in 2018.

2. De subsidieverlening aan het Graafschap college
vastgesteld op € 28.323,-.

3. Het Graafschap College middels de beschikking tot
subsidievaststelling op de hoogte to stellen.

1. Kennisgenomen van de Jaarstukken 2018 van nv Cultureel
Centrum Amphion Doetinchem.

2. De subsidie over 2018 voor nv Cultureel Centrum
Amphion Doetinchem vastgesteld op € 807.567,-.

3. De directeur/bestuurder van nv Cultureel Centrum
Amphion met de beschikking to informeren.

1. Kennisgenomen van Jaarverslag en Jaarrekening 2018 van
de Bibliotheek West-Achterhoek.

2. Ingestemd met het ten gunste van de bestemmings-
reserves brengen van het exploitatieresultaat van
€ 42.078,- over 2018.

3. De subsidie over 2018 vastgesteld op € 1.095.610,-.
4. De Bibliotheek West-Achterhoek to informeren met de

beschikking.

1. De Stichting Stadsmuseum Doetinchem in 2019 een
subsidie van € 86.650,- to verstrekken.

2. Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem to
informeren met de beschikking.
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Services
B 15. Uitvoering Besluit informatiebeheer 2017 'Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis' en 'Doetinchem Speelstad

EK vrouwenvoetbal' aangewezen als de onderwerpen uit
2017 waarvoor bijzondere archiefvoorschriften gelden,
conform het Besluit infor e eer

Burgemeester en wethouders van D chem,

u emeester
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h
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