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Collegevoltallig :ja
: M. Boumans, I. Lambregts,
Aanwezig
M. Sluiter, ~. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, H. Legebeke,
A. Driessen
Afwezig
: W. Lubbers

besluit b&w

A-Iijst
Bestuurs- en Directieondersteuning
Benoeming secretaris en plaatsvervangers
A 1.

Bestuurs- en Directieondersteuning
Jaarverslag 2018 commissie
A 2.
Bezwaarschriften.

Voor de periode tot de komst van een nieuwe
gemeentesecretaris / algemeen directeur:
1. De huidige eerste locosecretaris, de heer W. Lubbers op
basis van de Gemeentewet benoemd als secretaris /
algemeen directeur.
2. De huidige benoeming van de heer H. Legebeke
veranderd van tweede plaatsvervanger in eerste
plaatsvervanger.
3. Mevrouw R. Ruiterkamp benoemd als tweede
plaatsvervanger.
4. Mevrouw R. Ruiterkamp aangewezen als bestuurder in de
zin van de Wet op de ondernemingsraden.
5. De raad hierover to informeren met een
raadsmededeling.
1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de
Commissie bezwaarschriften.
2. De aanbevelingen van de Commissie bezwaarschriften
overgenomen inhoudende dat:
— blijvend aandacht moet worden besteed aan de
behandeltermijnen;
— aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van
de digitate dossiers.
3. Kennisgenomen van de aanbeveling van de Commissie
bezwaarschriften dat blijvend aandacht moet worden
besteed aan het in overeenstemming met de
jurisprudentie brengen van de beleidsregels in het sociaal
domein.
4. De aanbeveling van de Commissie bezwaarschriften om
de termijn voor het indienen van een aanvraag
bijzondere bijstand voor griffie- en advocaatkosten to
verruimen van een Haar drie maanden, niet
overgenomen.
5. De uitvoering van beslispunt 2 belegd bij het
afdelingshoofd Maatschappij.
6. Het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften
via een raadsmededeling ter kennis van de raad to
brengen.

B-lijst
Bestuurs- en Directieondersteuning
Openbare besluitenlijst.
B 1.

De openbare besluitenlijst d.d. 2 april 2019 vastgesteld.
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Regie en Samenleving
B 3.
Verlenging opdrachtovereenkomst
Buurtplein 2e kwartaal 2019.
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R. Steintjes, H. Legebeke,
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: W. Lubbers
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1. De opdrachtovereenkomst Buurtplein - gD 2018 met een
kwartaal to verlengen tot en met 30 juni 2019.
2. De regisseur sociaal domein gemandateerd om de
overeenkomst tot verlenging to tekenen.

Maatschappij
B 4.
AB GGD NOG 11 april 2019.

De portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen
Bestuur GGD NOG van 11 april 2019 to laten instemmen
met de aan het AB GGD NOG gedane voorstellen:
a. Verslag vergadering d.d. 14 februari 2019
b. Ingekomen stukken en mededelingen
c. Aanwijzing DB-lid en portefeuilleverdel ing DB

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Benoemingsprocedure directeur publieke gezondheid
Bestuursagenda 2019-2023
Jaarstukken 2018
Programmabegroting 2020
Risicomanagement en weerstandsvermogen

Openbaar maken Wmo-inspectierapporten
Sluitende aanpak personen met verward gedrag in
NOG: rol GGD bij vervolg
De portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD
NOG de zienswijze op de Bestuursagenda over de
gevraagde afstemming tussen de thematafel 'de
gezondste regio' en het regionaal preventieprogramma
toe to laten lichten.

Bedrijfsvoering
B 5.
ENSIA verantwoordingsproces 2018.

1.
2.

Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie
Suwinet en DigiD.
De collegeverklaring ENSIA 2018 met bijlagen (bijlagen 1,

2 en 3) vastgesteld en deze to ondertekenen.

3.

4.
5.

Ingestemd met het Verbeterplan ENSIA — Suwinet norm
C.06 (bijlage 4) met afspraken over de controle op het
gebruik van Suwinet.
Kennisgenomen van de resultaten uit de zelfevaluatie
BAG, BGT en BRO 2018 (bijlagen 5, 6 en 7).
De bestuurlijke verantwoordingsrapportages BAG, BGT
en BRO 2018 (bijlagen 5, 6 en 7) vastgesteld.

6. Ingestemd met de verbetermaatregelen voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de BAG, BGT en BRO.
7. Geheimhouding opgelegd voor de collegeverklaring
inclusief bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet, het
Verbeterplan ENSIA en het Assurance rapport van de ITauditor op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, onder b en g van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

8.

9.

Met bijgevoegde raadsmededeling (bijlage 9) de raad to
informeren over de verantwoording vanuit het ENSIA
stelsel over het jaar 2018.
Goedkeuring gegeven om de resultaten to verzenden
Haar de landelijke toezichthouders.
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Bedrijfsvoering
Aangepaste procedure GroslijstenB 7.
systematiek Achterhoekse gemeenten 2019

1.

2.

Maatschappij
Beantwoording artikel 38 vragen fractie
B 8.
Lokaal Belang Doetinchem.

A. Driessen
: W. Lubbers

De aangepaste "Procedure Groslijstensystematiek
Achterhoekse Gemeenten 2019" per 1 april 2019
vastgesteld.
Per 1 September 2019 de huidige "Groslijstensystematiek
Achterhoekse Gemeenten 2014" in to trekken.

De artikel 38 vragen van de fractie van Lokaal Belang
Doetinchem inzake de vermissing van het schilderij 'Gezicht
over het Haringvliet' to beantwoorden middels de brief.

Burgemeester en wethouders van Doetinehem,

secretaris

b rgemeester
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