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Openbare besluitenlijst b&w 
van 10 december 2019 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

A-lijst  
A 2. Subsidie aan Regio8 voor de overbrugging 

naar een streekomroep 
1. RMC Regio8 te ondersteunen bij de overbrugging naar 

een streekomroep voor de Achterhoek met een subsidie 
van € 50.000,- in 2019. 

Redactie aanvulling brief af te doen door portefeuillehouder. 
  
A 3. Subsidieaanvraag Stadskamer 2020 1. Een subsidie van € 1.211.810,11 te verlenen aan de 

Stadskamer voor (arbeidsmatige) dagbesteding en 
participatie in de samenleving als onderdeel van de 
meerjaren budgetovereenkomst 2018-2021 voor het 
boekjaar 2020. 

2. Een bedrag van € 727.086,07 te dekken vanuit taakveld 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. En een bedrag 
van € 484.724,04 te dekken vanuit taakveld 6.81 
Geëscaleerde zorg 18+ 

3. Op basis van de monitoring en behaalde resultaten 
nieuwe afspraken te maken voor 2021 en verder. 

4. De Stadskamer te informeren over dit besluit. 
  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 3 december 2019 vastgesteld. 
  
B 3. Landelijke PFAS normen voor grond 1. Kennisgenomen van de landelijk aangepaste PFAS – 

normen die vanaf 1 december jl. gelden, waarmee de 
(tijdelijke) Gelderse / Achterhoekse norm is komen te 
vervallen.  

2. De raadsmededeling over de landelijke normen voor PFAS 
in grond naar de raad te sturen. 

  
B 5.  Subsidie jeugdmaatschappelijk werk VO 

2020 
1. Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO een subsidie 

te verlenen van € 48.006 voor het jeugdmaatschappelijk 
werk op de VO scholen in 2020 (dekking t.l.v. het 
preventiebudget jeugd 4.610.02.09 – taakveld 6.1 
Samenkracht en Burgerparticipatie). 

2. Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO middels 
subsidiebeschikking te informeren. 

  
B 6. Subsidie trajectbegeleiding en school-ex 

Graafschap College 2020 
1. Het Graafschap College voor 2020 een subsidie te verlenen 

van € 27.480 voor de inzet van Trajectbegeleiding. 
2. Het Graafschap College voor 2020 een subsidie te verlenen 

van € 9.330 voor de inzet van School-ex.  
3. De subsidiebedragen genoemd bij 1 en 2 te verantwoorden 

onder taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 
Volks t.l.v. het preventiebudget jeugd 6.410 02 09) 
gezondheid (fcl 4 710 00 01). 

4. Het Graafschap College te berichten via de subsidie-
beschikking. 

 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 

 
 
secretaris      burgemeester 


