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A-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 2. Ontslag gemeentelijk Ombudsman en

benoeming plaatsvervanger gemeentelijk
Ombudsman.

De raad voor to stellen:
1. De huidige gemeentelijk Ombudsman ontslag to

verlenen.
2. Een vervangend gemeentelijk Ombudsman aan to stellen.

Regie en Samenleving
A 3. Verbetermaatregelen clientcontact Laborijn

en voorgenomen uittreding gemeente Oude
IJsselstreek uit GR Laborijn.

1. Het algemeen bestuur van Laborijn opdracht to geven in
to zetten op continu~iteit en verdere verbetering van de
dienstverlening van Laborijn aan onze inwoners.

2. Het algemeen bestuur van Laborijn opdracht to geven toe
to zien op een snelle en zorgvuldige implementatie van
de aangekondigde verbetermaatregelen op basis van de
aanbevelingen van Berenschot.

3. De gemeenteraad to informeren over de maatregelen die
Laborijn op basis van de aanbevelingen van Berenschot
inzet om de dienstverlening aan en bejegening van
clienten to verbeteren.

4. Het algemeen bestuur van Laborijn opdracht to geven
een voorstel op to stellen voor de financiele, personele en
overige gevolgen voor Laborijn en voor gemeente
Doetinchem van de voorgenomen uittreding van de
gemeente Oude IJsselstreek conform artikel 42 van de
gemeenschappelijke regeling Laborijn.

5. Het algemeen bestuur van Laborijn to verzoeken om
zowel de brief van Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek d.d.
27 juni 2019 als de brief van FNV d.d. 28 juni 2019 to
beantwoorden.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 2 juli 2019 vastgesteld.

Maatschappij
B 3. Perspectief op Werk. 1. Ingestemd met de Doe-agenda Perspectief op Werk

Arbeidsmarktregio Achterhoek.
2. De ondertekende Doe-agenda voor 15 juli in to dienen bij

het ministerie van SZW.
3. De raad to informeren via de raadsmededeling.
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Maatschappij
B 4. Vaststelling Subsidie Gruitpoort 2018.

Bedrijfsvoering
B 5a. Beheerovereenkomst Stadstuin De Veentjes

Bedrijfsvoering (besluit van de burgemeester)
B 5b. Beheerovereenkomst Stadstuin De Veentjes

1. Kennisgenomen van de Jaarrekening en het
Bestuursverslag over 2018 van de stichting De Gruitpoort.

2. Ingestemd met het verloop van de bestemmingsreserves
en het ten taste van de algemene reserve brengen van
het negatief resultaat na resultaatbestemming.

3. De subsidie over 2018 voor de Gruitpoort vastgesteld op
€ 546.440,- voor het culturele deel, voor het
Jongerencentrum op € 253.500,- en voor het
jongerenwerk op € 86.190,-.

4. De Gruitpoort met de beschikking to informeren.

1. De beheerovereenkomst Stadstuin de Veentjes
Doetinchem voor 5 jaar aan to gaan met Stichting
Stadstuinen Doetinchem, conform de
beheerovereenkomst.

2. De solitaire elementen (regenvanger, kapschuur,
brugdeel) in de stadstuin om niet overnemen van de heer
N.W.M. Wissing, conform de overeenkomst.

1. Volmacht verleend aan wethouder I.M. Lambregts voor
de ondertekening van de Beheerovereenkomst Stadstuin
de Veentjes met Stichting Stadstuinen Doetinchem.

2. Volmacht verleend aan wethouder I.M. Lambregts voor
de ondertekening van de overdracht van de solitaire
elementen in de Stadstuin de Veentjes met de heer
N.W.M. Wissing.

Burgemeester en wethouders van D tinchem,

~ ,./~

✓,,^--' ~ ~ secretaris rgemeester
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