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A-lijst

Regie en Samenleving
A 2. Letter of Support Regio Deal Achterhoek. 1. De Regio Deal to zien als regionale en lokale kans en

financiele impuls voor het verbeteren van het woon- werk
en leefklimaat in de Achterhoek en daarbij ook
geconstateerd dat Doetinchem positief staat tegenover
deze vorm van samenwerking tussen Rijksoverheid, lokale
en provinciale overheid, maatschappelijke instel lingen en
ondernemers.

2. Als Doetinchem daarom de intentie uit to spreken bij to
willen dragen aan de Regio Deal, waarbij rand-
voorwaardelijk voor de gevraagde cofinanciering is:
a. dat het gaat om concrete en gekwantificeerde

projecten.
b. dat het gaat om projecten waarbij een redelijke

balans bestaat tussen de individuele bijdrage in de
kosten van de Regio Deal en de (geografische)
neerslag daarvan.

3. Derhalve de letter of support ten behoeve van de Regio
Deal Achterhoek to ondertekenen, en de gemeenteraad
van Doetinchem hierover middels een raadsmededeling to
informeren.

Ruimte
A 3. Bestuursopdracht Regio-Express

Winterswijk-Arnhem, baanvak Didam-
Doetinchem.

Control en Advies
A 4. Algemene ledenvergadering VNG

De bestuursopdracht "Regio-Express Winterswijk —Arnhem
baanvak Didam-Doetinchem" vastgesteld.

Kennisgenomen van de agenda en de bijbehorende
stukken van de algemene ledenvergadering van de VNG
op 5 juni a.s. alsmede van de ambtelijk opgestelde
geannoteerde agenda.
Op de algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni
a.s. akkoord to gaan met:
- het ter vergadering gedane voorstel voor de invul ling

van de notulencommissie van de algemene
ledenvergadering van 5 juni a.s.;

- de vaststelling van de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 30 november 2018;

- het jaarverslag 2018 en het verlenen van decharge aan
het bestuur van de VNG;

- het contributievoorstel voor het jaar 2020;
- de verenigingsstrategie'Gemeenten 2024';
- het meerjarenprogramma Gezamenlijke

Gemeentelijke Uitvoering (GGU);
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Vervolg van A4 - het verbindend verklaren van de door de VNG
opgestelde modelverwerkersovereenkomst in het
kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;de afdoening van de moties (i)
structurele afspraken sociaal domein, (ii) BUIG, (iii)
toekomstbestendig zorgsysteem en (iv) landelijke
gemeente lobby tegen plastic;

- het verlenen van mandaat aan het bestuur van de
VNG voor de landelijke inkoop jeugd en Wmo
zintuiglijk gehandicapten;

- de invulling van de vacatures in het bestuur en
commissies van de VNG;

- de wijziging van de statuten.
3. Burgemeester Boumans volmacht verleend om namens de

gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit als
bedoeld in het tweede beslispunt to stemmen tijdens de
algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni a.s.

4. Het besluit als bedoeld onder punt 2 ter kennisname van
de gemeenteraad to brengen via de raadsmededeling.

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De open bare besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 vastgesteld.

Ruimte
B 3. Draagvlakmeting ondernemersfonds

Gaanderen.

Regie en Samenleving
B 4. Rectificatie tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp

2019-2020 voor product 07A13 (perceel 2)

1. Ingestemd met het laten uitvoeren van een
draagvlakmeting over invoering reclameheffing in het
winkelgebied Gaanderen.

2. Na de uitkomst van de draagvlakmeting to bepalen of de
reclameheffing definitief wordt ingevoerd.

3. De raad to informeren door middel van de
raadsmededeling.

1. Ingestemd met het aanpassen van tarief 07A13
(begeleiding groep — stabi liseren en overnemen) in
perceel 2 Haar €44,30 per 1 juli 2019 en €44,97 per 1
januari 2020;

2. Ingestemd met de gerectificeerde tarieflijsten Wmo en
jeugdhulp 2019-2020.
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Uitgesteld openbare besluiten van 21 mei 2019:

Bedrijfsvoering
Jaarstukken 2018.

Regie en Samenleving
Verkoop Nieuweweg 143
(v.h. wijkgebouw 't Trefpunt).

1. De jaarstukken 2018 vastgesteld.
2. De jaarrekening in een oogopslag vastgesteld.
3. Aan de raad voor to stellen om de Jaarstukken 2018 vast to

stellen. Daarmee besluit de raad ook:
a. tot het bestemmen van 2.931.000 voor activiteiten in de

begroting 2019;
b. het negatieve resultaat 2018 van € 1.027.000 to

onttrekken aan de algemene reserve;
c. kennis to nemen van het oordeel van onze accountant.

1. Ingestemd met de beoordelingsmatrix.
2. Een voorlopige koopovereenkomst to sluiten met partij 1,

op basis van het door hen ingediende plan en bieding.
3. De opbrengst, na aftrek van de leegstand- en

verkoopkosten, ten gunste to brengen van het
Vastgoedfonds.

Burgemeester en wethouders van Doetinche

secretaris bur ester
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