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Openbare besluitenlijst b&w 
van 21 december 2021 

onderwerp beslu i t  b&w 

  
A-lijst  
  
A 1. Convenant Opvang en Bescherming 

Achterhoek 
1. Kennis genomen van het convenant Opvang en 

Bescherming Achterhoek 2022-2026. 
2. In te stemmen met het convenant Opvang en 

Bescherming Achterhoek 2022-2026 door ondertekening 
van het document. 

3. Te onderzoeken of de regionale uitvoering van Wmo 
wonen in de toekomst ondergebracht kan worden bij het 
Sociaal Domein Achterhoek. 

  
A 2. Besluit maatschappelijke ondersteuning 

2022 en Uitvoeringsregeling subsidies 
OGGz, maatschappelijke opvang 2022 

1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Doetinchem 2022 met ingang van 1 januari 2022 
vastgesteld. 

2. De Uitvoeringsregeling subsidies OGGz en 
maatschappelijke opvang 2022 met ingang van 1 januari 
2022 vastgesteld. 

  
A 4. Beantwoording artikel 38-vragen raadslid 

Putman (PvLM) m.b.t. zorgaanbieder 
De schriftelijke beantwoording van de artikel 38 vragen van 
de Partij voor Lokaal Maatwerk vastgesteld en toe zenden 
aan de griffie. 

  
A 7. Uitvoering pilot mondzorg voor kinderen 1. Ingestemd met het “pilotvoorstel mondhygiënist binnen 

de JGZ; elke peuter- en kleutermond gezond”. 
2. Akkoord voor de uitvoering van de pilot gedurende 2 

jaren (2022/2023). 
3. Akkoord gegeven voor de financiering van de jeugd 

verpleegkundige van het consultatiebureau van Yunio 
gedurende de pilotfase (€ 4.410),te verantwoorden onder 
taakveld 7.1 Volksgezondheid - fcl 4 710 00 01. 

4. Akkoord gegeven voor de financiering van de 
projectkosten gedurende de pilotfase (€ 13.470), te 
verantwoorden onder taakveld 6.1 Samenkracht en 
Burgerparticipatie, preventiebudget jeugd - fcl 4 610 02 
09. 

5. De raad te informeren middels een raadsmededeling. 
  
A 9. Verkenning herontwikkeling 

Augustinuslocatie Gaanderen 
Een GO gegeven voor uitwerking van een herontwikkeling op 
de Augustinuslocatie in Gaanderen ten behoeve van 
woningbouw. 
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A 10. Omgevingsagenda tussenstap naar 

omgevingsvisie 
(herziene versie van collegebesluit 16-11-2021) 

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de omgevingsagenda en de daarin 

benoemde thema’s en opgaven. 
2. Het college opdracht te geven om de volgende 

deelopgaven als eerste uit te werken als tussenstap naar 
de omgevingsvisie en te voorzien van een procesvoorstel 
en tijdpad: 

a. Ontwikkelstrategie voor ‘Doetinchem woonstad en 
woondorpen’ richting 70.000 inwoners in 2036. 

b. Ontwikkelstrategie voor een ‘toekomstbestendig 
centrum inclusief stationsomgeving’. 

c. Voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en 
‘Gaanderen en omgeving’, samen met de agrarische 
ondernemers en andere betrokkenen in het gebied 
op zoek te gaan naar de optimale mogelijkheden in 
het gebied en daar gezamenlijk een procesaanpak 
voor op te stellen. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Principeverzoek zonnepark kruising 

Heislagseweg - Nieuwestraat 
1. In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 

een zonnepark gelegen aan de kruising Heislagseweg - 
Nieuwestraat in Wehl. 

2. De noodzakelijke planologische procedure pas in gang te 
zetten als de initiatiefnemer een goedgekeurde ruimtelijke 
onderbouwing indient. 

3. De afspraken vast te leggen in een op te stellen anterieure 
overeenkomst. 

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 
12 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 

  
B 5. Voortzetting Expertisetafel Jeugd 

Achterhoek 
1. Ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst van de 

gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de 
Expertisetafel Jeugd Achterhoek voor de duur van 2 jaar 
(2022 en 2023), die zonder tussentijdse opzegging telkens 
wordt verlengd met 1 jaar. 

2. Ingestemd met het Convenant Expertisetafel Jeugd 
Achterhoek gemeenten en zorginstellingen. 

3. Ingestemd met ‘Uitgangspunten en werkwijze 
Expertisetafel Jeugd Achterhoek’. 
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B 6. Subsidie thuisbegeleiding jeugd Yunio JGZ 

2022 
1. Voor 2022 akkoord gegaan met de mogelijkheid om 

trajecten thuisbegeleiding jeugd af te nemen bij Yunio voor 
een uurtarief van € 62,40. 

2. De thuisbegeleiding jeugd te verantwoorden onder 
taakveld 6.72 maatwerk dienstverlening 18- (fcl 4 672 50 00 
maatwerkarrangementen jeugd). 

3. Yunio te informeren over dit besluit via een subsidie-
beschikking. 

  
B 7. Subsidie jeugdgezondheidzorg 0-4 jaar 

Yunio 
1. Voor 2022 aan Yunio een subsidie te verlenen van  

€ 945.452 voor het uitvoeren van het basispakket JGZ  
(0-4 jaar). 

2. Voor 2022 aan Yunio een subsidie te verlenen van € 59.500 
voor het programma maatwerk HomeStart 0-15 jaar. 

3. Voor 2022 aan Yunio een subsidie te verlenen van  
€ 65.927 voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatie-
programma (RVP). 

4. Voor 2022 rekening te houden met twee tot vijf nieuwe 
trajecten VoorZorg met een maximaal jaarbedrag van  
€ 5.150 per traject, te besteden op basis van daadwerkelijk 
gestarte trajecten. 

5. Voor 2022 akkoord te gaan met de mogelijkheid om 
trajecten Young & Kids af te nemen bij Yunio voor een 
bedrag van € 4.375 per traject, te besteden op basis van 
daadwerkelijk gestarte trajecten. 

6. Voor 2022 aan Yunio een subsidie te verlenen van  
€ 14.800 voor de uitvoering van InhuisSteungezinnen. 

7. De subsidiebedragen genoemd bij 1, 2 en 3 te 
verantwoorden onder taakveld 7.1 Volksgezondheid  
(fcl 4 710 00 01). 

8. De bedragen genoemd bij 4, 5 en 6 te verantwoorden 
onder taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie, 
preventiebudget jeugd (fcl 4 610 02 09). 

9. Yunio te informeren over dit besluit via een subsidie-
beschikking. 

  
B 8. Subsidieaanvraag St. Veilig Thuis Noord 

Oost Gelderland 2022 
1. Kennis genomen van de subsidieaanvraag St. Veilig Thuis 

Noord Oost Gelderland 2022. 
2. Een subsidiebedrag van € 1.364.376,- voor 2022 aan  

St. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland toe te kennen;  
3. Kennis genomen van de aanvullende subsidieaanvraag 

Chatfunctie 2022. 
4. Een subsidiebedrag van € 28.067,- voor de Chatfunctie 2022 

aan St. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland toe te kennen.  
5. De termijn voor het indienen van de aanvraag tot 

subsidievaststelling over 2022 met een maand verlengd tot 
1 mei 2023. 

6. St. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland middels een 
beschikking te informeren over deze besluiten. 
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B 9. Subsidieregeling lokaal sportakkoord 

Doetinchem 
1. De subsidieregeling lokaal sportakkoord Doetinchem 

vastgesteld per 1 januari 2022. 
2. De kerngroep lokaal sportakkoord Doetinchem, onder 

voorzitterschap van de wethouder Sport gemeente 
Doetinchem, mandaat gegeven om namens het college te 
beslissen over de besteding van het uitvoeringsbudget door 
het verstrekken van subsidie. 

  
B 10. Subsidieovereenkomst 2022-2025 stichting 

Exploitatie de Pol Gaanderen 
1. De nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2022 t/m 

2025 af te sluiten met de Stichting Exploitatie de Pol 
Gaanderen. 

2. Voor de periode 2022 t/m 2025 een huurovereenkomst af te 
sluiten met de Stichting Exploitatie de Pol Gaanderen. 

3. Stichting exploitatie de Pol Gaanderen voor 2022 een 
subsidie van € 203.821 te verlenen. 

  
B 11. Subsidieovereenkomst stichting Sport en 

Recreatie Wehl 2022-2025 
1. De nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2022 t/m 

2025 af te sluiten met de Stichting Sport en Recreatie Wehl. 
2. Voor de periode 2022 t/m 2025 een huurovereenkomst af te 

sluiten met de Stichting Sport en Recreatie. 
3. Stichting Sport en Recreatie Wehl voor 2022 een subsidie 

van € 478.451 te verlenen. 

3. De raad voor te stellen bij de technische wijziging van de 1e 
bestuurlijke monitor 2022 de begroting aan te passen. 

  

B 12. Vaststelling subsidie Bibliotheek West 
Achterhoek 2020 

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2020 van Bibliotheek 
West Achterhoek; 

2. De subsidie over 2020 voor Bibliotheek West Achterhoek 
vastgesteld op € 1.089.340,- 

  

B 13. Aansluiten Laborijn op het DUO portal 1. De Dienst Uitvoering Onderwijs, door middel van een 
verklaring uitbesteding, verzoeken om Laborijn te 
autoriseren voor het informatiesysteem Inburgering. 

  

B 15. Vergoeding stembureauleden 1. De vergoeding voor stembureauleden op de 
verkiezingsdagen als volgt vastgesteld: 

a. Voorzitters € 170,00 
b. Plaatsvervangend voorzitters € 150,00 
c. Stembureauleden € 130,00 
d. Tellers € 25,00 

2.  De vergoeding voor stembureauleden op de dagen van het 
vervroegd stemmen als volgt vastgesteld: 

a. Voorzitters € 125,00 
b. Plaatsvervangend voorzitters € 125,00 
c. Stembureauleden € 105,00 
d. De vergoeding voor een lunchpakket vast te stellen 

op € 15,00 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

        secretaris      burgemeester 


