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A-lijst

Regie en Samenleving
A1. Oprichting stg. Binnenstadbedrijf

Doetinchem.
Onder voorbehoud van goedkeuring raad:
1. Ingestemd met de inrichting van de toekomstige

organisatie van het Binnenstadbedrijf Doetinchem
conform het Plan van Aanpak.

2. Ingestemd met de oprichting van de stichting
Binnenstadbedrijf Doetinchem conform de
samenwerkingsovereenkomst en statuten.

3. De volgende personen de gemeente Doetinchem to
laten vertegenwoordigen in het bestuur van het
Binnenstadbedrijf Doetinchem: wethouder I. Lambregts
en strategisch adviseur B. Teunissen.

Aan de raad voor to stellen om geen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college to brengen ten
aanzien van het voorliggende voorgenomen besluit.

Regie en Samenleving
A2. Visie op dienstverlening. 1. De visie op dienstverlening en interactie vastgesteld, waarin

het handelen vanuit het perspectief van onze inwoners
centraal staat. Hierbij volgen wij de principes van
hostmanship en hanteren de volgende uitgangspunten:
a. Wij zijn goed bereikbaar via alle kanalen.
b. Wij communiceren helder.
c. Wij praten met een mond.
d. Wij helpen onze inwoners efficient.
e. Wij houden ons aan afspraken.
f. Wij hanteren geen overbodige regels.
g. Wij nemen klachten serieus.
h. Wij hebben actief overleg met onze inwoners en

partners in de samenleving.
2. Ingestemd met de wijze van monitoring ten aanzien van de

dienstverlening en deze na een periode van twee jaar in
2021 to evalueren met de raad.

3. De visie op dienstverlening ter vaststelling voor to leggen
aan de raad.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 3 juni 2019 vastgesteld.

Regie en Samenleving
B5. Monitor huishoudelijke ondersteuning 2018 De monitor Huishoudelijke Ondersteuning 2018 en eerste

kwartaal 2019 vastgesteld.
De monitor ter kennisname aan to bieden aan de
gemeenteraad.
De informatie uit deze monitor vanaf de datum van dit
besluit to integreren in de monitor en sturingsinformatie
sociaal domein.
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Regie en Samenleving
B6. Beantwoording artikel 38 raadsvragen PvdA

over communicatie taaleis.

Regie en Samenleving
B7. Van afval Haar gebruiksartikel.

Conform artikel 38 de vragen van de fractie Partij van de
Arbeid Doetinchem betreffende communicatie over de taaleis
door Laborijn to beantwoorden via de brief.

1. De bestuursopdracht "Van afval Haar gebruiksartikel"
vastgesteld.

2. Hiervoor € 32.500 uit het startbudget opgaven coalitie-
agenda beschikbaar gesteld.

3. De raad middels een raadsmededeling to informeren.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

~,,

byrt~emeester
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