
College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  M. Sluiter, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 
                                                                                               

Pagina 1 van 1 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 1 juni 2021 

onderwerp beslu i t  b&w 

  
A-lijst  
  
A 5. 1e begrotingswijziging 2021, 

ontwerpbegroting 2022 en mjb 2023-2025 
GR Laborijn 

De raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 van 

de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
2. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te 

dienen op de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn: 
a. Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de 

meerjarenraming 2023-2025, met dien verstande dat 
in 2021 een nadere analyse wordt uitgevoerd naar de 
stijging van de uitvoeringskosten en dat op basis 
daarvan een plan van aanpak wordt gemaakt met als 
doel de uitvoeringskosten te beperken. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021 vastgesteld. 
  
B 6. Subsidie Samen Doetinchem 2020-2021 1. Integratieprogramma Samen Doetinchem een subsidie te 

verlenen voor 2020-2021 van maximaal € 50.000,- op basis 
van de begroting van Samen Doetinchem voor 50 
deelnemers. 

2. De kosten te dekken uit het budget Inburgering  
FCL 46100701. 

3. Het besluit kenbaar maken middels de beschikking. 

  

B 7. Subsidie Vluchtelingenwerk 2021 1. Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidie te verlenen 
van € 94.526,- voor de uitvoering van dienstverlening aan 
vergunninghouders in Doetinchem in 2021. 

2. Dit te dekken uit het budget vreemdelingen FCL 46100701. 
3. Dit besluit kenbaar maken door middel van de beschikking. 

  
Uitgesteld openbaar besluit van 18 mei 2021:  
Bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - 2021’ 1. De raad voor te stellen: 

a. Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast 
te stellen. 

b. Het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 2021' 
gewijzigd vast te stellen. 

c. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. De portefeuillehouder gemachtigd ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan of de 
bijbehorende stukken. 

  
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


