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A-lijst
A 1.

Handreiking Participatie

1. De handreiking participatie, de checklist en de
infographic vastgesteld.
2. Hierover actief communiceren volgens de
communicatieaanpak.
3. Het komende jaar hier ervaring mee te gaan opdoen.
4. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen door
middel van de raadsmededeling.

A 2.

Mantelzorgondersteuning 2021-2024

1. “Mantelzorgondersteuning 2021-2024 gemeente
Doetinchem, leidraad voor de uitvoering” vastgesteld
gericht op:
a. het vinden van de mantelzorger; d.w.z. de
mantelzorger in beeld krijgen en bereiken.
b. het verbinden van zorgvragers, formele en informele
zorgverleners en (zorg)organisaties om de lokale
ketensamenwerking vorm te geven.
c. het versterken van de positie van mantelzorgers in
het lokale beleid.
d. het verlichten van mantelzorgers door hen op maat te
ondersteunen.
2. De raadsmededeling vastgesteld waarin de
gemeenteraad wordt geïnformeerd over de leidraad voor
de uitvoering mantelzorgondersteuning 2021-2024
gemeente Doetinchem.
3. De reactie vastgesteld op het advies van de Sociale Raad
over de leidraad voor de uitvoering mantelzorgondersteuning 2021-2024 gemeente Doetinchem.

A 4.

Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2023

1. De kadernota Integrale Veiligheid 2020-2023 ter
vaststelling aan de raad voor te leggen;
2. De raad voor te stellen daarmee de volgende prioriteiten
vast te stellen:
a. Ondermijnende criminaliteit
b. Zorg en veiligheid

A 5.

Omgevingsvergunning tijdelijke
supermarkt Zaagmolenpad

1. Medewerking te verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning voor de realisatie van een tijdelijke
supermarkt AH aan het Zaagmolenpad.
2. Aan deze medewerking de in het collegebesluit
genoemde voorwaarden te verbinden.
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A 10.

Uitwerking 100 dagen visie

1. Als voorgenomen besluit ingestemd met de inrichting en
taken van de teams, zoals verwoord in de adviesaanvraag
aan de Ondernemingsraad.
2. Als voorgenomen besluit ingestemd met de Regeling
ambtelijke organisatie gemeente Doetinchem 2021.
3. De Instructie voor de secretaris van Doetinchem 2021 per
1 januari 2021 vastgesteld.
4. De voorgenomen besluiten ter instemming via de WORbestuurder voor te leggen aan de OR conform art. 25
WOR.
5. De voorgenomen besluiten na instemming van de OR om
te zetten naar een definitief besluit.

A 11.

Aanwijzing lokale publieke mediainstelling

De gemeenteraad voor te stellen een positief advies uit te
brengen aan het Commissariaat voor de Media om de
stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 voor de periode
2020-2025 aan te wijzen als lokale publieke media instelling
in de gemeente Doetinchem.

B 1.

Openbare besluitenlijst.

De openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2020 vastgesteld.

B 4.

Ondertekening
Dienstverleningsovereenkomst en
Huurovereenkomst Sportbedrijf Doetinchem

1. De dienstverleningsovereenkomst Sportbedrijf
Doetinchem aan te gaan.
2. De huurovereenkomst binnensportaccommodaties aan te
gaan.

B 5.

Jaarverslag 2019-2020 LerenWerkt

1. Kennis genomen van het regionaal jaarverslag LerenWerkt
(leerplicht + RMC Achterhoek) over het schooljaar 20192020.
2. De gemeenteraad middels de raadsmededeling hierover te
informeren.

B 6.

Verantwoording provinciale subsidie
COVID-19

1. Van de provinciale subsidie COVID-19 een bedrag van
€ 40.076 te gebruiken voor dekking van de inzet van de
extra jongerenwerker als gevolg van Corona. Dit in plaats
van bij te dragen in de extra uitvoeringskosten van
Laborijn.
2. Vastgesteld dat de provinciale subsidie ad € 164.076 voor
acute coronahulp in 2020 als volgt is besteed:
1. Compensatie kosten inzet extra jongerenwerker agv
Corona € 40.076
2. Binnenstad Bedrijf Doetinchem: Versterking sociale
binding binnenstadondernemers € 24.000

B-lijst
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Vervolg van B 6.Verantwoording provinciale
subsidie COVID-19

3. Kwijtschelding huur sport, cultuur en
gemeenschapsvoorzieningen: € 100.000
3.1. Binnensport € 57.000
3.1.1.De Pol Gaanderen € 22.276
3.1.2.Sport Recreatie Wehl € 34.724
3.2. Cultuur € 40.000
3.2.1.Stadsmuseum € 8.525
3.2.2.Gruitpoort € 31.475
3.3. Gemeenschapsvoorzieningen € 3.000
3.3.1.Pokkershutte IJzevoorde € 3.000
4. Totale besteding provinciale subsidie COVID-19 obv
subsidieregeling 28-4-2020 € 164.076
3. Het verslag over de besteding van de provinciale subsidie ad
€ 164.076 dat bij dit collegevoorstel is gevoegd, aan de
provincie Gelderland te verzenden ter verantwoording van
de besteding van de provinciale subsidie COVID-19 op basis
van de subsidieregeling van 28 april 2020.

B 7.

Subsidie Stadsmuseum 2020

1. De Stichting Stadsmuseum Doetinchem over 2020 een
subsidie van € 88.210,- te verstrekken.
2. Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem te
informeren met de beschikking.

B 8.

Subsidieregeling Achterhoeks Fonds voor
Talentontwikkeling 2020

1. De Subsidieregeling Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling 2020 vastgesteld.
2. Het afgeven en ondertekenen van de subsidiebeschikkingen gemandateerd aan de projectmanager
Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling.

B 9.

Inrichting regieteam Zorg en Veiligheid

1. Kennis genomen van de uitwerking doorontwikkeling
sluitende aanpak Zorg en Veiligheid.
2. Ingestemd met een regieteam complexe casuïstiek, welke
onderdeel uitmaakt van het Lokaal Zorgnetwerk
Doetinchem.
3. Ingestemd met urenuitbreiding van de coördinator van het
Lokaal Zorgnetwerk Doetinchem met 6 uur (€ 20.225,--) ten
laste van het lokaal budget maatschappelijke opvang
(46819000) met ingang van 1-1-2021.
4. Ingestemd met verdere uitwerking en inrichting van de
taken van het regieteam en deze na een half jaar
evalueren.
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B 10.

Regionaal budgetvoorstel 2021 MO

1. Kennis genomen van het regionaal budgetvoorstel 2021
maatschappelijke opvang.
2. Ingestemd met subsidietoekenning van € 2.565.630,-- aan
IrisZorg
3. Ingestemd met subsidietoekenning van € 12.213,-- aan GGD
NOG
4. Ingestemd met subsidietoekenning van € 145.382,-- aan
GGNet
5. Ingestemd met subsidietoekenning van € 100.000,- aan
Entrea Lindenhout
6. Ingestemd met subsidietoekenning van € 155.955,--aan
Stichting Jongerenopvang Doetinchem
7. Ingestemd met subsidietoekenning van € 36.000,-- aan
project Loverboys
8. Ingestemd met subsidietoekenning van € 108.160,-- aan
Stichting Hierzorg
9. Ingestemd met bekostiging ondersteuning groep
zorgwekkende zorgmijders van € 75.000,-10. In 2021 met alle aanbieders vervolgafspraken te maken
over de inzet en resultaten voor de maatschappelijke
opvang met het oog op de vernieuwing van de
maatschappelijke opvang.
11. Ingestemd om de rijkbijdrage 2021, sc2020, van
€ 3.760.400,-- voor MO/Oggz taakveld 6.81 in te zetten voor
het regionale subsidievoorstel 2021 en het tekort van
€ 35.972,-- dat resteert ten laste te brengen van het
regionale budget 6.81 geëscaleerde zorg 18+ beschermd
wonen.

B 12.

Subsidie vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning 2021

1. Voor 2021 het subsidieplafond ‘vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning’ vastgesteld op € 553.380,(FCL 46100003).
2. De volgende subsidies voor 2021 te verlenen en te dekken
uit het budget ‘vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning’ (FCL 46100003):
a. VIT hulp bij mantelzorg € 178.026
b. GGNet preventie € 84.584
c. Sravana € 30.700
d. Present: kwetsbare personen € 36.500
e. Platform Meedoen en ondersteuning € 31.600
f. Humanitas € 48.419
3. Het verzoek van VIT hulp bij mantelzorg van een subsidie
voor de periode van 2021-2023 afgewezen.
4. Opdracht gegeven tot het onderzoeken van verschillende
scenario’s 'toekomst subsidie vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning’.
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B 13.

Subsidie jeugdgezondheid 0-4 jaar Yunio
2021

1. Voor 2021 aan Yunio een subsidie te verlenen van
€ 963.485 voor het uitvoeren van het basispakket JGZ (0-4
jaar).
2. Voor 2021 aan Yunio een subsidie van € 55.539 te verlenen
voor het programma maatwerk HomeStart 0-15 jaar.
3. Voor 2021 aan Yunio een subsidie te verlenen van € 69.437
voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP).
4. Voor 2021 rekening te houden met twee tot vijf nieuwe
trajecten VoorZorg met een maximaal jaarbedrag van
€ 5.050 per traject, te besteden op basis van daadwerkelijk
gestarte trajecten.
5. Voor 2021 akkoord gegaan met de mogelijkheid om
trajecten Young & Kids af te nemen bij Yunio voor een
bedrag van € 4.275 per traject, te besteden op basis van
daadwerkelijk gestarte trajecten.
6. De subsidiebedragen genoemd bij 1, 2 en 3 te
verantwoorden onder taakveld 7.1 Volksgezondheid (fcl 4
710 00 01).
7. De bedragen voor de mogelijk in te zetten trajecten
genoemd bij 4 en 5 te verantwoorden onder taakveld 6.1
Samenkracht en Burgerparticipatie, preventiebudget jeugd,
fcl.46100209.
8. Yunio te informeren over dit besluit via de subsidiebeschikking.

B 14.

Tarieven Hulp bij het huishouden

1. De tarieven voor hulp bij het huishouden voor 2020 met
terugwerkende kracht per CAK-periode 6 2020 vastgesteld
op:
a. Algemene voorziening schoonmaakhulp €28,80
b. Ondersteuning thuis – schoon huis €28,20
c. Ondersteuning thuis – coachen gericht op het
huishouden €31,80
2. De tarieven voor hulp bij het huishouden per 1 juli 2021
vastgesteld op:
a. Algemene voorziening schoonmaakhulp €29,40
b. Ondersteuning thuis – schoon huis €28,80
c. Ondersteuning thuis – coachen gericht op het
huishouden €33,00
Redactie verduidelijking alinea financiën af te doen door
portefeuillehouders.

B 15.

B&W advies besluit maatschappelijke
ondersteuning

1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Doetinchem 2021 met ingang van 1 januari 2021
vastgesteld.
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B 20.

1. Het marktmeesterschap per 1 januari 2021 definitief te
laten invullen door BuHa bv.
2. Het daarvoor beschikbare budget ad € 20.500,- van de
afdeling Ruimte van de gemeente Doetinchem over
hevelen naar BuHa bv.
3. Het aanwijzen van de marktmeester als bedoeld in de
Marktverordening gemeente Doetinchem 2011 te
mandateren aan de directeur van BUHA bv.

Invulling marktmeesterschap door BuHa

Uitgesteld openbaar besluit van 8 december 2020
Transformatie kantoor aan de Terborgseweg 4-6-8
naar 12 appartementen

1. In principe medewerking te verlenen voor het wijzigen
van het gebruik van een kantoor aan de Terborgseweg
4-6-8 te Doetinchem naar 12 appartementen met een
omgevingsvergunning met afwijking van een
beheersverordening (kruimelgevallenregeling) onder de
volgende voorwaarden:
1.1. 10 appartementen realiseren als toegankelijke
koopwoningen met een koopprijs tussen € 185.000
en € 250.000 of het middenhuursegment;
1.2. 2 appartementen realiseren als toegankelijke
goedkope koopwoningen met een koopprijs tot
€185.000 of als sociale-huurwoningen met een
huurprijs die 20 jaar onder de huurliberalisatiegrens
moet blijven;
1.3. De woningen zullen conform het voornemen van de
initiatiefnemer duurzaam en zonder gasaansluiting
worden gerealiseerd;
1.4. Op het eigen terrein zullen 17 parkeerplaatsen voor
de appartementen gereserveerd worden;
1.5. De inzameling van het afval en de eventueel te
realiseren voorziening hiervoor moet de goedkeuring
hebben van de gemeente. De kosten voor deze
voorziening zijn voor rekening van de ontwikkelaar;
1.6. De kosten van eventuele noodzakelijke aanpassingen
in en aan het openbaar gebied die niet middels leges
zijn te verhalen komen voor rekening van de
ontwikkelaar.
2. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin afspraken
worden vastgelegd.
3. Dit principebesluit in te trekken als binnen 6 maanden na
dit besluit de aanvrager niet de benodigde stukken
aanlevert.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester
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