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Openbare besluitenlijst b&w 
van 9 februari 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Plan van aanpak Diversiteitsbeleid - Divers 

in Doetinchem 
1. De raad voor te stellen: 

Het plan van aanpak diversiteitsbeleid ‘Divers in   
Doetinchem’ vast te stellen met daarin de volgende 
doelen: 
a. In Doetinchem mag je zijn wie je bent en hoe je wilt 

leven. 
b. Doetinchemmers hebben respect voor elkaar, de 

samenleving en de wet. 
c. Wij geloven in een samenleving met gelijke kansen 

voor iedereen. 
d. We spreken samen over wat ons verbindt, maar ook 

over wat ons uniek maakt. 
e. We ondersteunen divers initiatief uit de samenleving. 

2. De Sociale Raad met een brief te informeren. 
  
A 2. Opdracht 2021-2022 aan GR Laborijn en 

Kadernota 2022 GR Laborijn 
1. Aan het algemeen bestuur van Laborijn de opdracht voor 

de jaren 2021-2022 mee te geven. 
2. Kennis genomen van de kadernota 2022 van 

gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
3. De gemeenteraad per raadsmededeling te informeren 

over de opdracht 2021-2022 aan Laborijn en de kadernota 
2022 van Laborijn. 

  
A 3. Planning- en Controlcyclus 2021 gemeente 

Doetinchem 
1. De planning- en controlcyclus 2021 vastgesteld. 
2. Daarmee de volgende besluiten genomen: 

a. Bij de kadernota 2022 de nadruk te leggen op de 
strategische beleidsagenda voor de komende jaren. 

b. Het proces van de kadernota 2022 te starten met een 
strategisch overleg in het college, zonder ambtelijke 
voorbereiding. 

c. Voor de kadernota 2022 een strategisch overleg op 
basis van ambtelijke voorbereiding in het college 
geagendeerd op 23 maart 2021. 

d. De technische begrotingswijziging ook onderdeel te 
laten zijn van de 1e en 2e bestuurlijke monitor. 

3. De raad te informeren middels een raadsmededeling. 
  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Beantwoording vragen inzake overlast 

Teamgamez Koningsweg 5 te Wehl 
De vragen die raadslid mevrouw A. Putman namens de Partij 
voor Lokaal Maatwerk heeft ingediend op grond van artikel-38 
van het Reglement van orde voor raadsvergaderingen per 
brief te beantwoorden. 
Redactie aanvulling brief af te doen door portefeuillehouder. 
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B 5. Compensatie eigen bijdrage ouders zonder 

Kinderopvangtoeslag als gevolg van 
coronamaatregelen 

1. Compensatie te verlenen aan ouders zonder kinderopvang-
toeslag die een eigen bijdrage betalen voor de afname van 
peuteropvang, in verband met de landelijk genomen 
maatregelen omtrent corona. 

2. De eigen bijdrage te compenseren zolang de landelijke 
maatregelen van kracht zijn ten aanzien van sluiting van 
kinderopvang. 

3. De compensatie voorlopig te dekken uit het budget 
onderwijsachterstandenbeleid (4 430 45 01) en op termijn 
te verrekenen met de middelen die het Rijk hiervoor 
beschikbaar stelt. 

4. De kinderopvangorganisaties middels een brief te 
informeren. 

  

B 6. Aanvulling bevoegdheid toezichthouder 
kinderopvang 

1. De bevoegdheid van de directeur van de GGD Noord- en 
Oost-Gelderland als toezichthouder kinderopvang aan te 
vullen met de naleving van regels in de kinderopvang uit de 
Wet publieke gezondheid (gewijzigd bij Tijdelijke Wet 
maatregelen covid-19) (bevoegdheid college). 

2. De directeur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
mandaat verleend om de bevelen te geven op grond van 
artikel 58n Wet publieke gezondheid als dit voor de 
naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een 
kindercentrum nodig is (bevoegdheid burgemeester). 

3. De directeur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
toestemming te geven om in zijn plaats één of meer 
medewerkers ondermandaat verlenen. 

4. De GGD Noord- en Oost-Gelderland middels een brief te 
informeren. 

  

B 7. Bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 2021' 1. Ingestemd met de Nota van inspraak en daarmee de 
beantwoording van de inspraakreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Doetinchem Oost - 2018’ en 
het voorontwerpwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
- 2019’. 

2. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk 
gebied - 2021'. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 2021' in 
procedure te brengen. 

4. Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen 
worden ingediend en er geen aanleiding is voor ambtshalve 
wijzigingen, het plan voor te leggen aan de gemeenteraad 
voor vaststelling in overeenstemming met het concept 
raadsvoorstel. 
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B 8. Aanvraag subsidie invalidenlift Erfgoed de 

Stadswal 
1. De aanschaf van een invalidenlift bij Erfgoed de Stadswal 

mede te subsidiëren. 
2. Hiervoor subsidie vastgesteld voor een bedrag van  

€ 7.500,00. 
3. Deze subsidie ten laste te laten komen van: 

a. Het budget implementatie maatregelen 
Toegankelijkheid (46100118) : € 2.500,00; 

b. Het budget cultuurhistorie (FCL 45500401) :  
€ 5.000,00. 

4. Met een antwoordbrief Erfgoed de Stadswal hierover te 
informeren. 

  
B 9. Geamendeerde begroting 2021 gemeente 

Doetinchem 
De geamendeerde begroting 2021 gemeente Doetinchem goed 
gekeurd voor verzending naar de raad. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 2 februari 2021  
  
Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, 
Wmo begeleiding en Beschermd wonen per  
1 januari 2022 

1. De Notitie ‘Vervolguitwerking regionale inkoop 
Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen per 1 
januari 2022’ (bijlage 1) vastgesteld, met expliciete 
vaststelling van de volgende beslispunten: 

2. De algemene doelstellingen voor de aanbesteding, 
alsmede de doelstellingen voor de afzonderlijke percelen 
Jeugdhulp, Wmo (inclusief Wonen1) vastgesteld. 

3. De segmentering inclusief subsegmenten voor Jeugdhulp 
en Wmo (inclusief Wonen) vastgesteld. 

4. De bekostigingsvariant voor Jeugdhulp (lumpsum) en 
voor Wmo inclusief Wonen (lumpsum) vastgesteld, onder 
de voorwaarde dat: 
4.1. In het collegevoorstel van 2 maart 2021 de (volledige) 

financiële doorrekening per domein (Jeugdhulp en 
Wmo incl. Wonen) alsook de financiële doorrekening 
voor het geheel volgt. 

4.2. In het collegevoorstel van 2 maart 2021 de 
uitwerking van de financiële governance van de 
inkoop volgt. 

5. De inhoudelijke uitgangspunten Wmo begeleiding en 
Beschermd Wonen zoals opgenomen in het 
collegevoorstel van 24 november 2020 (bijlage 2 in bijlage 
1, p.10 en 11), definitief vastgesteld. 

6. Het uitgangspunt dat inschrijvers van de regionale 
aanbesteding, de bereidheid moeten hebben regionaal 
(voor alle gemeenten) zorg en ondersteuning te leveren, 
vastgesteld. 
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Vervolg van vorig pagina 
Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, 
Wmo begeleiding en Beschermd wonen per  
1 januari 2022 

7. Het uitgangspunt dat alle zorgaanbieders van alle type 
organisatievormen zich kunnen inschrijven voor deze 
aanbesteding vastgesteld en daarbij; 
7.1. Het kunnen aantonen van lokale binding en 

samenwerkingsbereidheid, hanteren als 
zwaarwegend selectiecriterium voor de aanbesteding 
vastgesteld. 

8. De gemeenteraad via een raadsmededeling te 
informeren. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


