
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 2 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 16 maart 2021 

onderwerp beslu i t  b&w 

  
A-lijst  
  
A 2. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK) 
1. De uitgangspunten en Beleidsregels voor de uitvoer van 

de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) 
regeling per 1-1-2021 tot 1-7-2021 vastgesteld. 

2. Hiermee gekozen voor een breed toegankelijke regeling 
met vaste tegemoetkomingen, gebaseerd op de 
inkomensachteruitgang door corona en daarnaast 
maatwerk te leveren waar dat nodig is, en hierbij de 
verbinding met de schulddienstverlening en de reguliere 
bijzondere bijstand te zoeken. 

3. De regeling middels een dienstverleningsovereenkomst 
uit laten voeren door Laborijn. Redactie van deze 
overeenkomst gemandateerd aan portefeuillehouder 
Huizinga en Laborijn verzoeken alle noodzakelijk 
voorbereidingshandelingen alvast voortvarend ter hand 
te nemen. 

4. Wethouder Huizinga gemandateerd voor de 
ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst. 
(besluit van de burgemeester) 

5. De regeling zoveel mogelijk budgetneutraal uitvoeren, 
inclusief uitvoeringskosten. 

6. De gemeenteraad te informeren met een raads-
mededeling. 

  
A 4. Jaarverslag 2020 Ombudsman 1. Kennis genomen van het jaarverslag 2020 van de 

Ombudsman van de gemeente Doetinchem waarin een 
positief oordeel wordt uitgesproken over de gemeente en 
de uitvoeringsorganisaties (BUHA B.V., Buurtplein B.V. en 
Laborijn). 

2. De raadsmededeling ‘Jaarverslag 2020 Ombudsman’ 
vastgesteld en aan te bieden aan de raad. 

  
  
B-lijst  
  

B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Coronasteun jeugdorganisaties 1. De rijksbijdrage van € 24.000 bestemd voor steun aan 

jeugdorganisaties. 
2. Bij de 1e Bestuurlijke Monitor 2021 de gemeenteraad voor 

te stellen dit bedrag ten laste te brengen van de reserve 
Corona. 
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Uitgesteld openbaar besluit van 9 maart  
Wijnbergen De Kwekerij - vaststellen 
structuurontwerp 

1. Het Structuurontwerp stedenbouw en landschap - 
Wijnbergen De Kwekerij, d.d. 23 december 2020, 
vastgesteld. Redactie van aanvullende tekst over 
inrichting openbare ruimte, beheer en en onderhoud af 
te doen door portefeuillehouders Lambregts en Steintjes. 

2. Het structuurontwerp, met medenemen van uit de 
bespreking met de gemeenteraad en college en uit 
inspraak verkregen reacties, uit laten werken naar een 
stedenbouwkundig plan. 

  
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


