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A-lijst

Maatschappij
A 2. Huisvesting grote gezinnen statushouders 1. Financieel bij to dragen aan de huisvesting van grote

gezinnen statushouders door woningcorporatie Site.
2. Een financiele bijdrage to verstrekken onder de volgende

voorwaarden:
a. De bijdrage is bedoeld voor het geschikt maken van

een bestaande woning.
b. Alternatieve oplossingen zijn uitgesloten.
c. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op 50% van

de goedkoopste adequate oplossing.
3. Het hoofd van de afdeling Maatschappij mandaat

verleend om financiele aanvragen van Site voor de
huisvesting van grote gezinnen statushouders to
beoordelen en of to handelen.

4. Het totaal van de to verstrekken bijdragen gemaximeerd
op een bedrag van € 20.000,-.

5. De kosten to dekken uit het budget Vreemdelingen
FCL 46100701.

6. Deze werkwijze na een jaar to evalueren.

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 3. Jaarverslag 2018 Ombudsman. 1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de

Ombudsman van de gemeente Doetinchem waarin een
positief oordeel wordt uitgesproken over het feit dat alle
uitvoeringsorganisaties dezelfde Ombudsman hebben
alsmede dat de integratie van Buurtplein met Zorgplein
een positief effect lijkt to hebben op de dienstverlening
aan burgers.

2. De volgende constateringen van de Ombudsman to
betrekken bij de dagelijkse reguliere werkprocessen
binnen de gemeente:
— stroperigheid in de afdoening van zaken;
— burgers die verstrikt raken in ambtelijke procedures

en daarbij hulp ontberen;
— het niet nakomen van afspraken en moeizaam

communiceren over voortgang van processen;
— het gemis van een uitgestoken hand bij zorgvragen

en uitkeringszaken.
3. De uitvoeringsorganisaties Buurtplein B.V. en BUHA B.V.

door tussenkomst van de regisseurs to vragen Haar een
reactie op de constateringen van de Ombudsman van de
gemeente Doetinchem.

4. De raadsmededeling 'Jaarverslag 2018 Ombudsman'
vastgesteld en aan to bieden aan de raad.
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Services
A 4. Informatievisie 2020-2024. 1. Kennisgenomen van de landelijke en regionale

ontwikkelingen op het gebied van informatie-
voorziening.

2. Ingestemd met de 5 speerpunten voor de komende jaren:
1. Wettelijk ontwikkelingen implementeren
2. Digitate Dienstverlening verder uitbreiden
3. Digitaal samenwerken en participatie
4. Datagedreven en resultaatgestuurd werken
5. Digitate/I-vaardigheden medewerkers

3. Kennisgenomen van hoe de ambtelijke organisatie
invulling geeft aan deze Informatievisie.

4. Kennisgenomen van de uitvoeringsagenda 2019-2020.
5. Raad to informeren over de speerpunten en de

uitvoeringsagenda.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 9 april 2019 vastgesteld.

Bedrijfsvoering
B 3. Definitief besluit instellen functie

concerncontroller.

Regie en Samenleving
B 4. Wijzigingen inkoopdocument 2019-2020

Sociaal Domein Achterhoek per 1 juli 2019

Ruimte
B 5. Bestemmingsplan 'Gaanderenseweg 381 —

2019'.

Het voorgenomen besluit over het instellen van de functie
concerncontroller d.d. 26 februari 2019, met in achtneming
van het advies van de OR, omgezet in een definitief besluit.

Het inkoopdocument 2019-2020 Sociaal domein Achterhoek
per 1 juli 2019 vastgesteld met daarin een aantal
aanpassingen.

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
'Gaanderenseweg 381 - 2019'.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Gaanderenseweg 381 -
2019' in procedure to brengen.
Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen
worden ingediend en er geen aanleiding is voor
ambtshalve wijzigingen, het plan voor to leggen aan de
gemeenteraad voor vaststelling in overeenstemming met
het concept raadsvoorstel.
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Bedrijfsvoering
B 6. Grondaankoop Dr Huber Noodtplaats Liander

Services
B 7a. Inkoop- en transitiestrategie AGEM

gemeentelijke Energie by (AGE bv).

Maatschappij
B 8. Subsidie 2019 Sportservice Doetinchem

Maatschappij
B 9. Subsidie 2019 aan het Regionaal

Mediacentrum / REGIO 8.

Besluit van burgemeester
Services
B 7b. Volmacht tekening overeenkomst AGE by

1. Ingestemd met de aankoop van een perceel van 48 mz,
kadastraal bekend DTC01 C 1408, aan Dr Huber
Noodtplaats in Doetinchem.

2. Een aankoopprijs van de grond vastgesteld op € 40,- / mZ.
3. Van dit gehele perceel in 1 akte ± 13 mz door to verkopen

aan de eigenaar van het pand aan de Plantsoenstraat 73
in Doetinchem voor 40,- / mZ, waarbij deze eigenaar de
gehele notariele en kadastrale kosten voor zijn rekening
neemt.

4. De aankoopkosten ten taste to brengen van de algemene
dienst (FCL 68300101).

1. Ingestemd met de overeenkomst met AGE by ten
behoeve van de energie inkoopstrategie en energie
transitiestrategie.

2. De begeleidingsgroep gemandateerd om de voorgestelde
inkoopstrategie uit to voeren.

3. De begeleidingsgroep opdracht gegeven de voorgestelde
transitiestrategie voor to bereiden.

1. Stichting Sportservice Doetinchem voor 2019 een subsidie
to verlenen van € 652.264.

2. De budgetovereenkomst 2018 met Stichting Sport Service
Doetinchem ook voor 2019 van toepassing verklaard.

Het Regionaal Mediacentrum / REGIO 8 voor het jaar 2019
een subsidie to verlenen van € 31.063,50.

Wethouder Huizinga volmacht gegeven om de overeenkomst
tussen AGEM Gemeentelijke Energie by en Achterhoekse
Gemeenten voor de levering van energie aan- en het
voorbereiden van de energietransitie voor de gemeentelijke
aansluitingen to tekenen.

Burgemeester en wethouders v oetinche

ecretaris burge ster
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