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A-lijst  
A 1. Exploitatie SAZA-hal 1. De raad voor te stellen:  

a. Akkoord te gaan met het aanvaarden van het 
eigendom van de SAZA-hal op basis van het inroepen 
van erfpacht en het overnemen van de 
exploitatieverantwoorde-lijkheid door gemeente.  

b. De financiële consequenties van deze overname, die –
conform de gegeven onderbouwing- neerkomt op 
een bijdrage van - € 87.000 incidenteel en - € 178.000 
structureel te betrekken bij de 1e Bestuurlijke 
Monitor 2021 en de Kadernota 2022.  

c. Akkoord te gaan met de overgang van het personeel 
van de SAZA-hal naar de gemeente, direct danwel 
indirect.  

2. Wethouder R. Steintjes het mandaat gegeven om na een 
raadsbesluit de overdracht van de hal naar gemeente 
formeel in gang te zetten. (besluit van de burgemeester) 

3. Beheer en exploitatie van de hal vooralsnog onder te 
brengen bij het team grond en vastgoed, in afwachting 
van een advies over de structurele organisatorische plek. 
Dit vervolgadvies wil het college binnen drie maanden op 
de agenda. 

  
A 2. Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG De raad voor te stellen:  

1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG 
vast te stellen waarin het bestuur van de GGD wordt 
verzocht om: 
a. Bij de doorontwikkeling van de jeugdgezondheids-

zorg rekening te houden met de volgende punten: 

 de jeugdgezondheid adolescenten als integraal 
onderdeel van de jeugdgezondheid mee te 
nemen, zowel inhoudelijk als financieel (via de 
inwonerbijdrage); 

 het gebruik van een geactualiseerde 
verdeelsleutel jeugdgezondheid adolescenten 
wanneer er (nog) sprake is van een 
subsidieaanvraag 2022; 

 te zorgen dat de jeugdgezondheidszorg in de 
praktijk aansluit bij de lokale ketenpartners. 

b. Voor de bekostiging van het Rijksvaccinatie-
programma binnen de middelen te blijven die het Rijk 
heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds. 

2. De brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG vast 
te stellen waarin de reactie op de Uitgangspuntennota 
2022 van de gemeenteraad Doetinchem staat verwoord. 

  
A 3. Kadernota VNOG 2022 - 2025 De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 - 2025 VNOG; 
2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het 

geven van een reactie op de kadernota 2022 – 2025; 
3. De VNOG te informeren overeenkomstig de brief. 
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A 4.  Begroting 2021 Stichting Achterhoek VO 1. Kennis genomen van begroting 2021 en meerjaren-

perspectief tot en met 2024 van Stichting Achterhoek VO. 
2. De gemeenteraad te  informeren middels de raads-

mededeling. 
  
A 5. Boardletter 2020 gemeente Doetinchem 

(Baker Tilly) 
1. Met een raadsmededeling de boardletter 2020 van onze 

accountant (Baker Tilly) aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

  
A 8. Opdrachtovereenkomst Buurtplein 1. De opdrachtovereenkomst Buurtplein - gemeente 

Doetinchem 2021 vastgesteld. 
2. Onderzoeken op welke wijze Buurtplein invulling heeft 

gegeven aan de vernieuwde opdracht, door kwantitatief 
en/of kwalitatief inzicht te geven in: 

 de resultaten voortvloeiend uit de vijf kernopdrachten 
zoals Buurtplein die uitvoert; 

 de wijze waarop Buurtplein daar organisatorisch 
invulling aan geeft in relatie tot de middelen die de 
gemeente daarvoor beschikbaar stelt; 

 de mate waarin Buurtplein daarmee bijdraagt aan de 
inhoudelijke transformatie van het sociaal domein en 
de financiële uitdagingen zoals opgenomen in de 
Keuzerichtingen. 

Deze analyse heeft tot doel te komen tot een oplossing 
voor het begrotingsvraagstuk van Buurtplein B.V. 

3. Buurtplein op te dragen (binnen twee maanden na 
dagtekening van dit besluit) middels het jaarverslag te 
rapporteren over de resultaten van de opdracht 2020. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Wijziging GR VNOG 1. Akkoord gegaan met de door de Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland voorgestelde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, onder voorbehoud van 
toestemming van de raad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen: Het college toestemming 
te verlenen om akkoord te gaan met de door de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voorgestelde 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
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B 4. 25e wijziging Samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek 
1. Voor zover het betreft collegebevoegdheden ingestemd 

met de voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen in de 
25e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek, onder voorbehoud van toestemming van de 
gemeenteraad daarmee. 

2. Aan de raad voor te stellen: 
a. Voor zover het betreft raadsbevoegdheden in te 

stemmen met de voorgestelde wijzigingen zoals 
opgenomen in de 25e wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 

b. Voor zover het betreft collegebevoegdheden, het 
college toestemming te geven om in te stemmen met 
de voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen in de 
25e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek. 

  

B 5. Stand van zaken peuteropvang 1. Kennis genomen van de stand van zaken 
onderwijsachterstandenbeleid Doetinchem 2019-2022. 

2. Kennis genomen van het evaluatieverslag Peuter-
zomerspelen Doetinchem 2020. 

3. De peuterzomerspelen te continueren vanaf 2021 en uit te 
breiden met andere locaties. 

4. De organisatoren van de peuterzomerspelen 2020 middels 
een brief op de hoogte te stellen. 

5. De gemeenteraad te  informeren middels een 
raadsmededeling. 

  

B 6. Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning en beschermd wonen 

1. De wijzigingen in de nadere regels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doetinchem 2021 en de 
beleidsregels beschermd wonen 2021 vastgesteld en hierbij 
als belangrijkste wijziging voor beiden opgenomen:  
a. Herformulering van de beschrijving van artikel 3: 

melding en onderzoek. 
b. In bijlage 2. alle aanvullende ondersteuningsvormen 

opgenomen. 
2. Kennis genomen van de adviezen van de Sociale Raad over 

de Beleidsregels Wmo en Beleidsregels beschermd wonen. 
3. De reactie aan de Sociale Raad te verzenden. 
4. De beleidsregels Wmo en beleidsregels Beschermd wonen 

treden in werking de dag na bekendmaking en hebben een 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

  

B 7. Normen- en Toetsingskader 2020 1. Het Normen- en Toetsingskader voor de accountants-
controle 2020 vastgesteld. 

2. Het Normenkader 2020 ter kennisname aan te bieden aan 
de gemeenteraad. 
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B 8. Vaststellen stembureaus voor de Tweede 

Kamerverkiezingen 2021 
1. Voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021  

33 stembureaus vastgesteld. 
2. 6 stembureaus aangewezen waar op 15 en 16 maart 2021 

de mogelijkheid bestaat vervroegd een stem uit brengen. 
3. 2 stembureaus aangewezen als briefstembureau. 
4. De burgemeester het mandaat gegeven zonodig 

stembureaus van de lijst af te halen of aan de lijst toe te 
voegen. 

  

B 9. Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek om 
handhaving aan de Auroraweg 5 in 
Doetinchem 

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard conform het 
advies van de commissie bezwaarschriften. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


