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A-lijst  
A 1.  Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 1. De raad voor te stellen om een reactie in te dienen op de 

Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG waarin het bestuur 
van de GGD wordt verzocht om: 
a. Afspraken maken met de gemeente over de 

doorontwikkeling van de integrale jeugd-
gezondheidszorg, inclusief extra contactmoment 
adolescenten, om te bereiken dat de uitwerking 
direct aansluit bij de beleidsontwikkelingen. 

b. Voor de bekostiging van het Rijksvaccinatie-
programma binnen de middelen te blijven die het Rijk 
heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds. 

c. De totale inwonerbijdrage, behoudens de aanpassing 
op basis van het aantal inwoners, vanaf 2021 niet 
hoger te laten zijn dan de inwonerbijdrage van 2020 
en de eventuele gevolgen op te vangen door aan de 
gemeente keuzemogelijkheden voor te leggen. 

2. De conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD 
NOG vastgesteld waarin de reactie van de gemeenteraad 
Doetinchem op de Uitgangspuntennota 2021 staat 
verwoord. 

  
A 7. Boardletter gD 2019 (Baker Tilly) Middels de raadsmededeling de Boardletter 2019 van onze 

accountant (Baker Tilly) aan te bieden aan de gemeenteraad. 
  
A 8.  Evenementensubsidies 2020 en 2021  1. Binnen het evenementenbudget ad €201.970,- voor 2020 

en 2021 een reservering per evenement te maken 
conform de aangegeven verdeling. 

2. Wanneer zich een overschot aandient in de besteding van 
het evenementenbudget dit te laten terugvloeien naar de 
algemene middelen. 

3. De gemeenteraad te informeren met de 
raadsmededeling. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 21 januari 2020 vastgesteld. 
  
B 4. Aanschaf applicaties i.v.m. Omgevingswet De raad voor te stellen om in de begroting 2021 een structureel 

budget van € 30.000,- per jaar op te nemen ten behoeve van de 
dekking van structurele kosten als gevolg van de aanschaf en 
vervanging van noodzakelijke applicaties voor de uitvoering 
van de Omgevingswet en aansluiting op het landelijke Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO). De dekking hiervan mee nemen 
bij de kadernota 2020. 
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B 5. Subsidieverlening Schouwburg Amphion 

2020 
1. Schouwburg Amphion een subsidie verleend voor de eerste 

acht maanden van 2020 ter grootte van € 535.392,-. 
2. Cultuurbedrijf Doetinchem (i.o.) ontvangt per 1 september 

2020 een subsidiebedrag over 2020 ter grootte van  
€ 267.696,- ten behoeve van activiteiten onder de noemer 
presentatie, conform het raadsbesluit van 9 november 2017. 

3. Schouwburg Amphion met de beschikking hierover 
informeren. 

  
B 6. Subsidieverlening Gruitpoort 2020 1. De Gruitpoort een subsidie verleend voor de eerste acht 

maanden van 2020 ter grootte van € 312.560,- voor het 
onderdeel cultuur. 

2. De Gruitpoort een subsidie verleend voor de eerste acht 
maanden van 2020 ter grootte van € 173.732,- voor het 
onderdeel Jongerencentrum. 

3. Cultuurbedrijf Doetinchem (i.o.) ontvangt per 1 september 
2020 een subsidiebedrag over 2020 ter grootte van  
€ 156.280,-- voor het onderdeel cultuur en € 86.866,- voor 
het onderdeel Jongerencentrum, conform het raadsbesluit 
van 9 november 2017. 

4. De Gruitpoort met de beschikking hierover  informeren. 

  
B 7. Subsidieverlening Muziekschool Oost-

Gelderland 2020 
1. Muziekschool Oost-Gelderland een subsidie verleend voor 

de eerste acht maanden van 2020 ter grootte van  
€ 535.392,-. 

2. Cultuurbedrijf Doetinchem (i.o.) ontvangt per 1 september 
2020 een subsidiebedrag over 2020 ter grootte van  
€ 267.696,- ten behoeve van activiteiten conform het 
raadsbesluit van 9 november 2017. 

3. Muziekschool Oost-Gelderland met de beschikking hierover 
informeren. 

  

B 8. Uitoefening aandeelhouderschap Buurtplein 
B.V.  

1. Wethouder L.T.M. Steintjes met ingang van heden te 
belasten met de uitoefening van het aandeelhouderschap 
van Buurtplein B.V. en hem in dat verband af te vaardigen 
naar aandeelhoudersvergaderingen van deze 
vennootschap. 

2. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap met ingang van heden 
te laten vervullen door wethouder M. Sluiter en wethouder 
F.H.T. Langeveld gezamenlijk. 

3. Buurtplein B.V. en de griffie op de hoogte stellen van het 
besluit zoals genoemd in het eerste en tweede beslispunt. 

  

 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


