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A-lijst  
  
Ruimte  
A 3. Gelderse achtergrondwaarden voor PFAS 
 in grond 

1. De berekende Gelderse achtergrondwaarden van 0,5 μg/kg 
voor de PFAS-stoffen ‘PFOA en PFOS’ in grond als 
toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse 
‘landbouw/natuur’ overgenomen.  

2. Toe te staan dat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
vanaf de datum van besluitvorming de aangepaste 
toepassingsnormen kan gebruiken in haar functie als 
gemandateerd toezichthouder op het bodembeheer in 
gemeente Doetinchem.  

3. De raadsmededeling naar de raad te sturen. 
  
  
B-lijst  
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 5 november 2019 vastgesteld. 
  
Bestuurs- en Directieondersteuning  
B 3. Benoeming gemeentelijk Ombudsman 1. De raad voor te stellen de heer J. Blok aan te stellen als 

gemeentelijk Ombudsman.  
  
Bedrijfsvoering  
B 4.  Technische begrotingswijziging 2019 Aan de raad voor te stellen:  

1. De begroting 2019 te wijzigen op diverse technische  
mutaties die zich in 2019 hebben voorgedaan, te weten:  
a. toerekening loonsom aan de gemeentelijke producten 
b. wijziging van zowel de lasten als de baten vanwege de 

groei van de ICT-samenwerking 
c. ontvangen subsidies.  

  
Bedrijfsvoering  
B 5.  Controleprotocol en controleplan 
 accountantscontrole 2019 

Aan de raad voor te stellen:  
1. Het Controleprotocol en Controleplan voor de 

accountantscontrole 2019 vast te stellen. 
  
Ruimte  

B 7. Evaluatie vrachtwagenverbod Doetinchem 
Noord 

1. Geconstateerd dat de maatregel om een Vrachtwagen-
verbod in te stellen op de Kruisbergseweg en de Haareweg 
een positief effect heeft gehad;  

2. De raad te informeren met een raadsmededeling over  
deze positieve effecten.  
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Maatschappij  

B 8. Verordening Wmo 2020 en beleidsregels 
Wmo en Beschermd Wonen 2020 

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2020 (hierna: Verordening Wmo) de volgende 
punten als belangrijkste wijziging opgenomen:  
1. De huidige bepalingen over de eigen bijdrage aangepast 

conform het abonnementstarief.  
2. Het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek als 

uitgangspunt te nemen voor de berekening van het tarief 
voor persoonsgebonden budget (hierna: pgb-tarief) voor 
professionele ondersteuning minus een percentage van 15 
procent voor de overheadkosten.  

 
In de nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2019 (hierna: Beleidsregels Wmo) de volgende 
onderwerpen als belangrijkste wijziging opgenomen:  
3. Dat naar voorzieningen in het maatschappelijk veld, zoals 

bijvoorbeeld de elektrocar, de belevingswoning, en de 
beweegmakelaar kan worden verwezen. 

4. Een relevante minimale vervoerbehoefte van zeven ritten  
(enkele reis) per maand toe te voegen als voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor ZOOV op Maat (artikel 9).  

5. Artikel 10 Inhoud beschikking te verwijderen en deze in zijn 
geheel onder te brengen in de Verordening Wmo.  

6. Betalingen van het pgb enkel via facturatie plaats te laten 
vinden en niet meer via een vast maandloon (artikel 10) en 
dit tevens op te nemen in artikel 5.2.3 van de nadere regels 
Beschermd Wonen (hierna: beleidsregels BW) gemeente 
Doetinchem 2020.  

7. Bijstelling van de termijn voor besteding van een pgb bij 
tijdelijk verblijf buiten Nederland van maximaal 13 naar 
maximaal vier weken per jaar, en dit tevens op te nemen in 
artikel 5.2.3 van de beleidsregels BW gemeente Doetinchem 
2020, en hiervan tevens huishoudelijke hulp buiten het 
hoofdverblijf uit te sluiten.  

8. Bijlage 3 Toelichting op de stappen in het onderzoek toe te 
voegen en deze tevens op te nemen als bijlage 3 in de 
beleidsregels BW gemeente Doetinchem.  

 

In de Beleidsregels BW onder andere de volgende onderwerpen 
als belangrijkste wijziging opgenomen:  
9. De definitie van wonen beschut ambulant aan te scherpen  

(artikel 2.3.2 van de beleidsregels BW).  
10. De beschrijving van artikel 4.3.1 ‘wanneer beschermd 

wonen niet direct beschikbaar is’ aan te passen aan de 
meest recente situatie en gemaakte afspraken met de 
regiogemeenten.  
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Vervolg van B 8. En hiervoor:  

11. Kennis genomen van de adviezen van de Sociale Raad over 
de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo, en de 
Beleidsregels BW.  

12. De reactie aan de Sociale Raad te versturen.  
13. De gemeenteraad voor te stellen met bijgevoegd 

raadsvoorstel de Verordening Wmo vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2020.  

14. De Beleidsregels Wmo en de Beleidsregels BW vastgesteld 
met ingang van 1 januari 2020, onder voorbehoud van 
vaststelling van de Verordening Wmo door de 
gemeenteraad.  

  
Maatschappij  

B 9.  Verordening en beleidsregels Jeugdhulp 
2020 

In de Verordening Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020 
(hierna: Verordening Jeugdhulp) de volgende punten als 
belangrijkste wijziging opgenomen:  
1. Het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek als 

uitgangspunt genomen voor de berekening van het pgb 
tarief voor professionele ondersteuning minus een 
percentage van 15 procent voor de overheadkosten.  

 
In de nadere regels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020 
(hierna: nadere regels Jeugdhulp) de volgende onderwerpen als 
belangrijkste wijziging opgenomen:  
2. Betalingen van het pgb enkel via facturatie plaats te laten 

vinden en niet meer via een vast maandloon.  
3. Bijstelling van de termijn voor besteding van een pgb bij 

tijdelijk verblijf buiten Nederland van maximaal 13 naar 
maximaal vier weken per jaar.  

4. Bijlage 3 Toelichting op de stappen in het onderzoek toe te 
voegen.  

 
En hiervoor:  
5. Kennisgenomen van de adviezen van de Sociale Raad over 

de Verordening Jeugdhulp en de beleidsregels Jeugdhulp.  
6. De reacties aan de Sociale Raad te versturen.  
7. De gemeenteraad voor te stellen met bijgevoegd 

raadsvoorstel de Verordening Jeugdhulp vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2020.  

8. De beleidsregels Jeugdhulp vastgesteld met ingang van 1 
januari 2020, onder voorbehoud van vaststelling van de 
Verordening Jeugdhulp door de gemeenteraad. 
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Regie & Samenleving  

B 10. Tarieven hulp bij het huishouden 2020 1. Het abonnementstarief per 1 januari 2020 voor algemene 
voorzieningen toegepast op de Algemene voorziening 
schoonmaakhulp, conform regelgeving. 

2. De tarieven voor hulp bij het huishouden voor 2020 
vastgesteld op: 

 Algemene voorziening schoonmaakhulp € 28,20 

 Ondersteuning thuis – schoon huis € 27,60 

 Coachen gericht op het huishouden € 31,20 
  
Maatschappij  
B 11.  Reactiebrief op advies SR over Laborijn 1. Per brief te reageren op het ongevraagde advies van de 

sociale raad van Doetinchem over Laborijn. Met als 
inhoudelijke lijn van de reactiebrief:  
a. We ondersteunen de door Laborijn ingezette 

verbeteracties ter verbetering van de cliëntbejegening 
en blijven de voortgang en resultaten van de acties 
nauwgezet volgen.  

b. We spreken waardering uit voor de actieve 
betrokkenheid van de sociale raad bij de 
doorontwikkeling van Laborijn.  

2. Kennisgenomen van het advies van de sociale raad aan 
Laborijn en de reactiebrief die Laborijn daarop heeft 
verzonden.  

  
Maatschappij  
B 12. Impuls Grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddeling 

1. Ingestemd met het voorstel ‘Impuls  grensoverschrijdende 
arbeidsbemiddeling’, bestaande uit de twee volgende 
onderdelen:  
a. Versterking van het Internationaal Netwerkbureau  
b. Het opstellen van een plan voor het uitvoeren van een 

publiciteitscampagne  
2. Het plan te bekostigen uit de eenmalige impuls ad € 100.000 

die door het ministerie van SWZ ter beschikking is gesteld 
(meicirculaire 2017).  
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Maatschappij  

B 13. Impuls creëren extra baankansen voor 
kwetsbare jongeren Achterhoek 

1. Ingestemd met het uitvoeringsplan ´Impuls creëren 
baankansen voor kwetsbare jongeren Achterhoek´, met als 
doel:  
a. Het in stand houden, versterken en ontsluiten (breder 

dan de betreffende school) van een deel van 
branchegerichte basisvoorzieningen scholen  

b. Het verbeteren van de overdracht van leerlingen van 
school naar sociale diensten  

c. Het vergroten en bestendigen van de samenwerking 
tussen scholen, gemeenten en WSPA  

2. Het uitvoeringsplan te bekostigen uit de extra impuls- 
middelen van € 155.000 (decembercirculaire 2018) en deze 
middelen conform voorgestelde verdeelsleutel te verdelen 
over de deelnemende pro- en vso-scholen.  

3. De deelnemende pro- en vso-scholen hierover te 
informeren met de beschikkingen.  

  
Maatschappij  
B 14. Subsidieaanvraag Veilig Thuis 2020 1. Kennisgenomen van de subsidieaanvraag Veilig Thuis 

Noord Oost Gelderland 2020  
2. Een subsidiebedrag van € 1.097.524,- voor Veilig Thuis 2020 

toegekend  
3. Veilig Thuis per brief te informeren over dit besluit.  

  
Ruimte  
B 17. Bezwaar tegen weigeren kappen  
             gemeentelijke boom 

1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften van 28 juni 
2019 overgenomen.  

2. Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.  
  

 
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


