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A-lijst  
  
A 1. Speerpunten Armoedebeleid 2020 1. De onderstaande speerpunten voor de uitvoering van het 

Armoedebeleid 2020 toegevoegd aan de reguliere 
doelstellingen en prestatie-indicatoren van het 
armoedebeleid 2018-2022. 

 Proactief naar de mensen toe met het project 
‘Schuldenbewind’. 

 Grip op de energierekening door voortzetting pilot 
‘EnergieArmoede’. 

 Jongeren uit de financiële problemen door project 
‘Vroegsignalering Jongeren in Beeld’. 

 Samen sterk door ‘Preventieve agenda Laborijn & 
BvFO’. 

 Uit de zorg gerelateerde schulden met behulp van de 
‘Regeling uitstroom Bronheffing gemeente 
Doetinchem’. 

 Betere kijk op het aanbod voor werkgevers door 
onderzoek. 

2. Deze speerpunten mee te nemen in de reguliere evaluatie 
van het armoedebeleid. 

3. De speerpunten via de raadsmededeling te delen met de 
gemeenteraad. 

  
A 2. Actielijst grensoverschrijdende 

samenwerking. 
De actielijst grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijsten d.d. 31 maart en 3 april 2020 

vastgesteld. 
  
B 3. AB GGD NOG 9 april 2020 1. Kennisgenomen van de annulering van het AB GGD NOG 

van 9 april 2020 en de vervanging daarvan door 
raadpleging per email wanneer gewenst. 

2. Kennisgenomen van de aan de AB leden gedane 
voorstellen: 
a. Opening en vaststelling agenda 
b. Stand van zaken bestrijding coronavirus 
c. Verslag vergadering d.d. 13 februari 2020 
d. Ingekomen stukken en mededelingen 
e. Jaarstukken 2019 
f. Presentatie Programma Nu Niet Zwanger en 

bespreking financiering 
g. Programmabegroting 2021 
h. Voorbereiding takendiscussie. 
i. Presentatie Wmo toezicht 
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Vervolg van B3 3. De GGD te informeren dat met betrekking tot het project 

Nu Niet Zwanger gemeente Doetinchem zich 
terughoudend opstelt om dit plusproduct af te nemen: 
a. Dit mede ingegeven door het nu ontbreken van het te 

verwachten resultaat met betrekking tot de te 
bereiken doelgroep en te verwachten effecten. 

b. Financiering op afname voor dit plusproduct voorkeur 
geniet boven de financiering op basis van 
inwoneraantal mede gelet op de onbekendheid te 
bereiken aantallen en effect. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


