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Regie en Samenleving
A 1. Verlenging OGON 2018 en aanvullende

opdracht Buurtplein 2019.

eesluit van de burgemeester:

Ru i mte
A 2. Uitwerking raadsbesluit 28 juni 2018

reservering woningcontingent.

1. De bestaande opdracht van Buurtplein to verlengen tot
1 januari 2020.

2. Daarbij, gelet op de huidige situatie in het sociaal domein
en de noodzaak om hierop gezamenlijk to intervenieren,
de aanvullende opdracht "Samen op weg Haar 2020" to
verstrekken, Welke inhoudt dat gemeente en Buurtplein
reeds per 1 juli van het lopende jaar samenwerken om
meer focus in de opdracht van Buurtplein aan to brengen.
Deze kerntaken bestaan ten minste uit de taken van
Buurtplein op het gebied van:
a. stellen van indicaties en beschikken over maatwerk-

en individuele voorzieningen op grond van Jeugdwet
en Wmo 2015;

b. het bewaken van de wettelijke termijnen daarvan;
c. het voeren van de regierol bij gezinnen en inwoners

die dat zelf niet of verminderd kunnen.
3. Buurtplein op to dragen om operationeel z.s.m. die

maatregelen (al dan niet voortvloeiend uit de Taskforce
sociaal domein) flexibel door to voeren die nodig zijn om
de focus op deze taken to krijgen en/of to houden,
waarbij de volgende onderdelen van de werkwijze
speciale aandacht krijgen:
a. de inhoudelijke kwaliteit van beschikkingen;
b. het inhoudelijk effect van ingezette maatwerk- en

individuele voorzieningen, teneinde deze
voorzieningen meer resultaatgericht into zetten;

c. het financieel effect van ingezette maatwerk- en
individuele voorzieningen, teneinde het
kostenbewustzijnto verhogen.

4. Indien het uitvoeren van de bestaande opdracht leidt tot
operationele frictie met het uitvoeren van de aanvullende
opdracht, deze laatste in beginsel als leidend aan to
wijzen.

5. De regisseur sociaal domein gemandateerd om de
overeenkomst tot verlenging to tekenen.

1. Uitwerking to geven aan dictumpunt 4 (toevoegen 100
woningen aan lijst toegestane woningen voor
centrumwonen) van het raadsbesiuit (2018-44) d.d. 28 juni
2018.

2. De uitwerking als bedoeld onder 1 plaats to laten vinden
conform de publicatie, waarbij als uitgangspunten wordt
gehanteerd dat;
a. Alleen aanspraak kan worden gemaakt op het

gereserveerde woningcontingent binnen de op kaart
begrensde gebieden (bijlagen van de publicatie);
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B 4. Jaarstukken 2018 Regio Achterhoek.
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b. Om aanspraak to maken op het gereserveerde
woningcontingent een vooroverleg moet worden
aangevraagd via het Omgevingsloket en vervolgens
binnen de gestelde termijnen (via het Omgevings-
loket) een ontvankelijke aanvraag voor een
omgevingsvergunning moet worden ingediend;

c. De toekenning van het gereserveerde woning-
contingent plaatsvindt op volgorde van ontvangst van
aanmeldingen voor een vooroverleg;

d. Indien een verleende omgevingsvergunning niet
binnen 52 weken is uitgevoerd, deze conform de
gebruikelijke werkwijze met het daaraan gekoppelde
gereserveerde wooncontingent wordt ingetrokken;

e. De mogelijkheid wordt geboden om tot 1 januari
2021 aanspraak to kunnen maken op het
gereserveerde woningcontingent.

3. Aanvragen voor een vooroverleg als bedoeld onder Zb
kunnen worden ingediend met ingang van de dag na
bekendmaking van het genomen besluit en de publicatie
via www.officielebekendmakingen.nl en de
Gemeentepagina.

4. De raad met de raadsmededeling to informeren.

1. Kennisgenomen van de notitie "Samen Veilig" aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-
Achterhoek 2019-2022.

2. De regionale aanpak "Samen Veilig" vastgesteld.
3. De opdracht to geven aan de regionale ambtelijke

werkgroep Arnhem- Achterhoek to komen tot regionale
afspraken.

4. Samen met lokale partners de lokale aanpak "Samen
Veilig Doetinchem" 2019-2022 op to stellen.

5. De raad op de hoogte to brengen van dit besluit.

De openbare besluitenlijst d.d. 18 juni 2019 vastgesteld.

Kennisgenomen van de jaarstukken 2018 van de Regio
Achterhoek.
De gemeenteraad middels een raadsmededeling to
informeren over de jaarstukken 2018 van de Regio
Achterhoek.
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Ruimte
B 5. Jaarverslag Toezicht Kinderopvang 2018.

Maatschappij
B 6. Vaststelling subsidie 2018 Stichting

Spelenderwijs.

Maatschappij
B 7. Vaststelling subsidie jeugdmaatschappelijk

werk 2018.

Maatschappij
B 8. Vaststelling subsidie jeugdgezondheid

adolescenten 2018.

Maatschappij
B 9. Vaststelling subsidie Lindenhout 2018.

Het jaarverslag 2018 toezicht en handhaving
kinderopvang vastgesteld en daarna akkoord gegeven om
het jaarverslag elektronisch door to sturen Haar de
inspectie van het onderwijs via het Internet School
Dossier.
De raad met de raadsmededeling en kopie van het
jaarverslag to informeren

1. De subsidiebedragen voor de uitvoering van
peuteropvang voor Stichting Spelenderwijs als volgt
vastgesteld:
a. aanvullende subsidie op reguliere kinderplaatsen

€ 37.388,71
b. subsidie voor doelgroepplaatsen € 40.172,87
c. subsidie voor extra taken doelgroeppeuters € 7.755,00
d. subsidie voor gecombineerde groepen € 5.600,00

2. De niet ingezette subsidie 2018 groot € 68.559,42 terug to
vorderen.

3. Stichting Spelenderwijs via de beschikking tot subsidie-
vaststelling op de hoogte to stellen.

1. Kennisgenomen van de inhoudelijke en financiele
verantwoording t.b.v. het jeugd-maatschappelijk werk in
het voortgezet onderwijs 2018.

2. De subsidieverlening aan het Samenwerkingsverband
Doetinchem e.o. VO vastgesteld op € 48.967,--.

3. De teveel ontvangen subsidie van € 3.826,-- door het
samenwerkingsverband to laten terugbetalen.

4. Het samenwerkingsverband middels de beschikking tot
subsidievaststelling op de hoogte to stellen

1. Kennisgenomen van de inhoudelijke en financiele
verantwoording t.b.v. jeugdgezondheid adolescenten
2018 (voorheen extra contactmomenten adolescenten)
van GGD Noord- Oost Gelderland.

2. De subsidie aan de GGD Noord- Oost Gelderland
vastgesteld op € 42.175,-.

3. De GGD NOG middels de beschikking tot subsidie-
vastelling op de hoogte stellen

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2018 en financieel
verslag van Lindenhout Toeleiding Zorg.

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op
€ 120.850,--

3. Lindenhout per brief op de hoogte to stellen van dit
besluit
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Maatschappij
B 10. Vaststelling subsidie 2018 Stichting

Jongerenopvang Doetinchem.

Maatschappij
B 11. Vaststelling subsidie Iriszorg 2018.

Maatschappij
B 12. Vaststelling subsidie 2018 Bemoeizorg

GG Net.

Maatschappij
B 13. Vaststelling subsidie 2018 Stichting Hier

Maatschappij
B 14. Subsidievaststelling Pauropus 2018.

Maatschappij
B 15, Subsidievaststelling 2018 Stichting Senioren

Ontmoetingspunt.

1. Kennisgenomen van het inhoudelijk verslag 2018 en
financiele verantwoording 2018 van de Stichting
Jongerenopvang Doetinchem.

2. De subsidie vastgesteld op € 108.649,--.
3. Stichting Jongerenopvang Doetinchem per brief to

informeren over dit advies.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2018 en financieel
verslag 2018 van IrisZorg.

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op
€ 2.974.735,44

3. IrisZorg per brief to informeren over dit besluit

1. Kennisgenomen van de verantwoording en financieel
verslag 2018 van project bemoeizorg GGNet.

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op
€ 130.182,59

3. GGnet per brief op de hoogte to stellen van dit besluit en
het terug to vorderen bedrag van € 7.817,41.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag en financieel verslag
2018 van Stichting Hier.

2. Het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op € 104.000,--
3. Stichting Hier per brief op de hoogte to brengen van dit

besluit.

1. De subsidie voor Pauropus in de stad voor het jaar 2018
vastgesteld op € 200.000,--

2. Pauropus to informeren over het besluit.

1. De subsidie voor 2018 aan de Stichting Senioren
Ontmoetingspunt vastgesteld op € 83.150,06.

2. De niet-bestede subsidie (€ 1.849,94) terug to laten
betalen.

3. Met de beschikking deze stichting hierover to informeren.

Burgemeester en wethouder~.~~an Qmetinchem,

/''
secretaris r burgemeester
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