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A-lijst  
A 4. Ontwerp nota bodembeheer en 

bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
2020 

1. Ingestemd met het ontwerp van de nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020. 

2. De raad te informeren over de ontwerp van de nota 
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
2020 middels de raadsmededeling. 

3. Het ontwerp van de nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020 in 
procedure te brengen. 

4. Als er geen zienswijzen zijn ingediend en er geen 
aanleiding is voor ambtshalve wijzigingen de nota 
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
2020 voor te leggen aan de gemeenteraad voor 
vaststelling in overeenstemming met het concept 
raadsvoorstel. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 23 februari 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Verlenging compensatieregelingen 2021 en 

afrekening 2020 Jeugdwet en Wmo i.v.m. 
coronacrisis 

1. De meerkostenregeling Jeugdwet en Wet maatschappelijke 
ondersteuning te verlengen tot en met 31 december 2021. 

2. De regeling doorbetaling niet-geleverde zorg pgb met 
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 opnieuw in te 
voeren tot en met 31 december 2021. 

3. Zorgaanbieders toestemming te verlenen om in 2021 de 
zorg in andere vorm te leveren. 

4. Komen tot een finale afrekening met zorgaanbieders voor 
de verantwoording coronacompensatie (continuïteits-
bijdrage en meerkosten) ten behoeve van de jaarrekening 
2020. 

  
B 4. Ontwerp beleidsregel ‘Kamerverhuur in de 

gemeente Doetinchem - 2021’ 
1. Ingestemd met de ontwerp beleidsregel ‘Kamerverhuur in 

de gemeente Doetinchem - 2021’ waardoor 
‘hospitaverhuur’ mogelijk wordt (maximaal twee kamers 
in een reguliere woning, bewoond door de verhuurder 
zelf). 

2. De ontwerp beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente 
Doetinchem - 2021’ vrij te geven voor inspraak. 

3. De raad te informeren met de raadsmededeling 
‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem’. 

4. Als er op de ontwerp beleidsregel geen inspraakreacties 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor 
ambtshalve aanpassingen, deze beleidsregel voor leggen 
aan de gemeenteraad voor vaststelling met een 
raadsvoorstel, waarbij aan de raad wordt voorgesteld om: 
a. Mee te werken aan de verhuur van kamers in 

woningen, als voldaan wordt aan de voorwaarden 
opgenomen in de beleidsregel ‘Kamerverhuur in de 
gemeente Doetinchem - 2021’ waarmee 
‘hospitaverhuur’ mogelijk wordt (maximaal twee 
kamers in een reguliere woning, bewoond door de 
verhuurder zelf). 
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Vervolg van B 4.Ontwerp beleidsregel 
‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’ 

b. De beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente 
Doetinchem - 2021’ die de onder 1 geschetste vorm 
van kamerverhuur mogelijk maakt, vast te stellen. 

c. Vóór verwerking van de beleidsregel in het 
omgevingsplan, maar maximaal over twee jaar, deze 
beleidsregel te evalueren om te bepalen of de 
beleidsregel voorziet in de behoefte binnen de 
woningmarkt of dat aanpassing nodig is. 

  
B 5. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021 De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021 vast te stellen. 

  

B 6. Aanbesteding accountantsdiensten 1. Het plan van aanpak “Aanbesteding accountantsdiensten 
2021 en verder “inclusief planning aan de raad ter 
vaststelling voor leggen.  

2. Het controleprotocol 2021 aan de raad ter vaststelling voor 
leggen.  

3. Aan de raad voor stellen om een raadswerkgroep 
“Aanbesteding accountantsdiensten” in te stellen en de 
raad deze mandaat te laten verlenen om de volgende 
werkzaamheden uit te voeren:  
a. Het uitvoeren van het aanbestedingsproces, met name 

het vaststellen van de aanbestedingsstrategie.  
b. Het opstellen en vaststellen van het programma van 

eisen voor de aanbesteding.  
c. Het opstellen van de beoordelingscriteria en 

wegingsfactoren.  
d. Het beoordelen van de binnengekomen offertes.  
e. Het beoordelen van de presentatie van de inschrijvers  
f. Het selecteren van de accountant op basis van 

gunningscriteria van het aanbestedingsdocument.  
  

B 7. Vaststelling Regeling ambtelijke organisatie 
gemeente Doetinchem 2021 

De Regeling ambtelijke organisatie gemeente Doetinchem 2021 
vastgesteld, met als ingangsdatum 1 maart 2021. 

  
  

Uitgesteld openbare besluiten van 23 februari 2021 
  
Beslissing op bezwaar besluit Wob Hotel  
Van der Valk 

1. Het bezwaarschrift van Dirkzwager advocaten, namens het 
samenwerkingsverband Hoteloverleg Graafschap Midden 
(HOGM), ongegrond verklaard conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften. 

2. Het bestreden besluit van 13 oktober 2020, zijnde het 
besluit tot verstrekking van de stukken “Hotel Van der Valk 
en Europaweg”, als primair besluit aangemerkt en in stand 
gehouden conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften. 

3. Het verzoek om een kostenvergoeding, ingediend door 
Dirkzwager advocaten, op grond van artikel 7:15, tweede 
lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgewezen conform 
het advies van de commissie bezwaarschriften. 
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Aanbesteding dyslexiezorg 1. De leidraad voor de aanbesteding van ernstige, 

enkelvoudige dyslexiezorg vastgesteld. 
2. Het beschikbare budget voor drie jaar vastgesteld. 
3. De verdeelsleutel voor de populatiebekostiging voor de 

contractduur van 3 jaar vastgesteld op basis van de 
combinatie van het verwachte aantal schoolgaande 
leerlingen 4 t/m 11 jaar en het aantal dyslexiezorgtrajecten 
in 2018 en 2019. 

4. De Aanbestedingsleidraad voor Ernstige, Enkelvoudige 
Dyslexiezorg te publiceren; 

5. De Programmacoördinator Sociaal Domein Achterhoek 
gemachtigd om aanbieders te gunnen volgens de 
aanbestedingsleidraad en het college hierover te 
informeren. 

6. De raad middels een mededeling te informeren. 

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


