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A-lijst  
  
A 2. Toekomstperspectief 

mantelzorgondersteuning 
1. De raadsmededeling vastgesteld waarin de raad op de 

hoogte wordt gesteld van: 
a. De brief van VIT-hulp bij mantelzorg d.d. 5 maart 

2021 die het college informeert over het voornemen 
haar organisatie uiterlijk oktober 2021 te 
ontmantelen. 

b. De inspanning om zorg te dragen voor de voort-
zetting van mantelzorgondersteuning binnen de 
gemeente Doetinchem na de ontmanteling van VIT-
hulp bij mantelzorg. 

2. De schriftelijke reactie aan VIT- hulp bij mantelzorg 
vastgesteld. 

3. De brief aan de Sociale Raad vastgesteld. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Aanwijzen locosecretaris en 

invorderingsambtenaar 
1. De vier hieronder genoemde managers benoemd als 

plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris / algemeen 
directeur. 

2. Voor de periode vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 
2022 de volgorde van het locoschap als volgt vastgesteld: 
a. 1e plaatsvervanger W. Lubbers 
b. 2e plaatsvervanger R. Ruiterkamp 
c. 3e plaatsvervanger H. Dankaart 
d. 4e plaatsvervanger M. Salemink 

3. De manager met het aandachtsgebied Financiële 
administratie, salarisadministratie en Bedrijfsvoering 
aangewezen als invorderingsambtenaar. 

  
B 4. Algemeen mandaat-, volmacht- en 

machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 
2021 

1. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2021 met bijbehorend register en 
afzonderlijke mandaten vastgesteld (bevoegdheid college 
en burgemeester). 

2. Het Algemeen mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 
gemeente Doetinchem 2021 bekend te maken via 
www.officielebekendmakingen.nl 

  

B 5. Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind  1. De inzet van het adviesrecht gemeente bij schuldenbewind 
voort te zetten en te formaliseren en hiervoor een verzoek 
aan Rechtbank Gelderland te ondertekenen. 

2. De raad op de hoogte te stellen van de stand van zaken in 
het kader van het adviesrecht gemeente bij 
schuldenbewind, door middel van een raadsmededeling 
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B 6. Dienstverleningsovereenkomst uitvoering 

inburgering Laborijn 2022-2024 
1. Ingestemd met de Dienstverleningsovereenkomst 

uitvoering inburgering (looptijd 01-01-2022 tot 01-01-2024) 
tussen Laborijn en de gemeenten Doetinchem en Aalten. 

2. Een budget beschikbaar te stellen aan Laborijn voor de 
voorbereiding en uitvoering van de taken binnen de wet 
inburgering. 

  
B 8. Verkoop groenstroken Bastinglaan 133 en 

Berglaan 1 
1. Twee stroken grond, gelegen naast het adres Bastinglaan 

133 in Doetinchem en achter het adres Berglaan 1 in 
Doetinchem aan de eigenaren van de betreffende adressen 
te verkopen. 

2. De uit de verkoop te verkrijgen opbrengst te 
verantwoorden op FCL 45700101/31010. 

3. De directeur van Buha bv gemandateerd om de 
koopovereenkomst en de benodigde volmachten, ten 
behoeve van de verkoop van de strook grond, te tekenen.  
(besluit van de burgemeester) 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 23 maart 2021  
Bestemmingsplan Winkelcentrum De Bongerd - 
2020 

De raad voor te stellen om: 
1. Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Winkelcentrum De Bongerd - 2020' 

gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
4. De beeldkwaliteitsparagraaf (paragraaf 2.3.4. toelichting 

van het bestemmingsplan) vast te stellen. 
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


