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A-lijst  
  
A 1.  Rapportage Taskforce beheersing 

financiën sociaal domein 
1. De rapportage van de Taskforce beheersing financiën 

sociaal domein over de stand van zaken Keuzerichtingen 
vastgesteld. 

2. De rapportage van de Taskforce beheersing financiën 
sociaal domein over de stand van zaken Keuzerichtingen 
ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad. 

  
A 2. Pilots sociaal domein 2021 1. Akkoord gegaan met de realisatie van de 5 pilots, 

vooruitlopend op de nieuwe inkoop voor jeugdhulp en 
WMO binnen de Gemeente Doetinchem, zoals 
omschreven in de pilotplannen. 

2. Akkoord gegaan met de reservering van budgetten voor 
de uitvoering van de pilots 1 en met 4 zoals beschreven in 
de financieringsparagraaf tlv huidig budgettair kader 
2021. Dit betekent dat de budgetten voor deze pilot 
worden afgeraamd/ gereserveerd van de huidige 
budgettaire kaders ten gunste van de pilots. 

  
A 3. Concept programmabegroting 2022 GGD 

NOG 
1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de 

voorlopige jaarstukken 2020 van GGD Noord- en Oost-
Gelderland. 

2. De raad voor te stellen een zienswijze in te brengen op de 
concept Programmabegroting 2022 van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland dat het zaak is dat de GGD nog dit jaar 
de uitkomsten van de takendiscussie presenteert met de 
impact op de begroting. 

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te brengen op 
de 1e begrotingswijziging van de concept programma-
begroting 2022. 

4. De raad voor te stellen het Dagelijks Bestuur van de GGD 
NOG te informeren over deze reactie na haar 
raadsbesluit. 

  
A 4. Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk 

Duurzaam 2021-2022 
1. De uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 

2021-2022 vastgesteld; 
2. De raadsmededeling aan de raad sturen. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 13 april 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Parapluherziening Archeologie – 2020 De raad voor te stellen om: 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te 
stellen; 

2. De ‘Parapluherziening Archeologie – 2020’ gewijzigd vast te 
stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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B 5. Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

VNOG 
1. Akkoord gegaan met de door de Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland voorgestelde aangepaste gewijzigde 
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 aangepaste gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

  
B 7. Subsidie zomerschool 2021 1. Een subsidie te verlenen van €66.268,75 voor de uitvoering 

van de Zomerschool in 2021 (dekking t.l.v. het budget 
onderwijs achterstanden beleid – 4.430.45.01). 

2. De projectleider van de Zomerschool via een brief op de 
hoogte te stellen. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


