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Openbare besluitenlijst b&w 
van 14 december 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Stand van zaken Taskforce Sociaal Domein 

november 2021 
1. De Taskforce Sociaal Domein afronden aan het einde van 

de huidige collegeperiode. 
2. De projectenportefeuille opgenomen in bijlage “Planning 

projecten Taskforce” vastgesteld. 
3. De ambtelijk opdrachtgever Taskforce opdracht gegeven 

om de doelstelling van de Taskforce om “grip te hebben op 
financiën sociaal domein” te borgen in de lijnorganisatie 
conform de bijlage “Organisatieplan”. 

4. De raad te informeren met een raadsmededeling. Redactie 
aanvulling raadsmededeling af te doen door 
portefeuillehouder. 

  
A 4. Prestatieafspraken 2022 met Sité en 

Huurdersvereninging Siverder 
1. Ingestemd met de prestatieafspraken tussen de gemeente 

Doetinchem, Sité en Huurdersvereniging Siverder. 
2. De gemeenteraad via een raadsmededeling kennis te 

laten nemen van de gemaakte afspraken met de woning-
corporatie Sité en huurdersorganisatie Siverder en met de 
woningcorporatie De Woonplaats en huurdersvereniging 
Dinxperlo. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 7 december 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen zonnepark Keppelseweg 
ongenummerd en anterieure 
overeenkomst 

1. De anterieure overeenkomst tussen de gemeente 
Doetinchem, Zonnepark Keppelseweg B.V. en de eigenaar 
van de gronden vastgesteld. 

De raad voor te stellen om: 
2. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven 

voor de realisatie van een zonnepark aan de Keppelseweg. 
3. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te 

merken als een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen 
zienswijzen ingediend worden. 

  
B 4. Subsidieaanvraag Circulair 

Ambachtscentrum 
1. BUHA B.V. een subsidie ter hoogte van € 100.000 te 

verlenen voor de realisatie van een circulair 
ambachtscentrum. 

  
B 8. Aanpassing verordening financiële 

vergoeding gemeentelijke Ombudsman 
1. Besloten de gemeentelijke Ombudsman en zijn vervanger 

jaarlijks een vaste vergoeding ad € 2.000,00 ex BTW per 
persoon per jaar uit te keren. Dit bedrag wordt door de 
gemeente, BUHA, Laborijn en het Buurtplein tezamen 
betaald. 

2. De raad voor te stellen de aangepaste Financiële 
verordening vergoeding gemeentelijke Ombudsman vast te 
stellen. Redactie aanpassing raadsvoorstel af te doen door 
portefeuillehouder. 
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B 9. Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 & 

Meedoenarrangement 2018 -2022 
1. De huidige beleidsregels ‘Bijzondere bijstand 2020 2022’ per 

1-1-2022 in te trekken en de nieuwe beleidsregels 
‘Bijzondere bijstand 2022’ per 1-1-2022 vastgesteld. 

2. Met de vaststelling van de beleidsregels ‘Bijzondere bijstand 
2022’ de vermogensgrens verhoogd met het bedrag dat 
gelijkstaat aan wettelijke eigen risico van de 
zorgverzekering. 

3. Het Meedoenarrangement structureel toegankelijk te 
maken voor inwoners met schulden, mits zij zich met 
behulp van het BvFO actief inzetten om deze schulden op 
te lossen.  
Hiervoor de beleidsregels aangepast. En hiervoor lid 3 bij 
hoofdstuk 3 van beleidsregels Meedoenarrangement 
toegevoegd. 

  
B 10. Subsidie 2022 Senioren Ontmoetingspunt  1. Een subsidie van € 80.000,00 voor 2022 te verlenen aan 

Stichting Senioren Ontmoetingspunt voor beheer en 
exploitatie van het Senioren Ontmoetingspunt in 
cultuurcluster ’t Brewinc. 

2. De subsidie ten laste te laten komen van het budget 
ouderenontmoetingspunten (FCL 46100206). 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


