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A-lijst  
  
A 1. Aanpak Droogte in de Achterhoek, 

programmaplan 2020 - 2021 
Ingestemd met de lijn van doen, delen, doordenken en 
doorpakken, aanpak droogte in de Achterhoek, 
programmaplan 2020-2021. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 9 februari 2021 vastgesteld. 
  
B 4. Roekenbeschermingsplan 1. Akkoord gegaan met het roekenbeschermingsplan  

2021-2025 
2. Noodzakelijke ingrepen om roekenoverlast te beperken 

uit te voeren op basis van nacalculatie. Deze kosten 
worden gedekt uit het budget ‘bestrijding ongedierte en 
exoten’ 

  
B 5. Plan van aanpak ‘Pilot impulsregeling 

parttime werken’ van Laborijn 
1. Kennis genomen van het plan van aanpak van Laborijn voor 

de pilot impulsregeling parttime werken. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren via een 

raadsmededeling. 

  
B 6. Subsidie Zorgboerderij Slangenburg 2021 1. Zorgboerderij Slangenburg voor 2021 een subsidie van  

€ 255.200 te verlenen voor (arbeidsmatige) dagbesteding en 
participatie in de samenleving. 

2. Op basis van monitoring, behaalde resultaten en een 
kosten-batenanalyse nieuwe afspraken te maken voor 2022. 

  

B 7. Subsidie Rondom Autisme 2021 1a.  Een subsidie van € 58.000 te verstrekken aan St. Rondom 
Autisme voor 2021 en te dekken uit het budget 
‘vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning’ (FCL 
46100003). 

1.b.  een subsidie van € 67.000 verstrekken aan St. Rondom 
Autisme voor 2021 op basis van de positieve resultaten van 
de pilot 2020 ‘gesprekgroepen’: 

 te dekken uit het Wmo budget FCL 46710002. 

 deze middelen binnen de begroting te verschuiven van 
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar 
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 

2 De subsidie 2020 van € 39.827 voor de pilot 
‘gespreksgroepen’ van de St. Rondom Autisme vastgesteld. 

3 De voortgang en resultaten van de ervaringsgroepen in 
2021 op basis van het terugverdienmodel te monitoren en 
deze gebruiken bij de beoordeling van een mogelijk 
vervolgtraject. 

  

B 8. Subsidie Sport en Recreatie Wehl 2021 Stichting Sport en Recreatie Wehl voor het jaar 2021 een 
subsidie van € 411.588 verlenen. 
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B 10. Vergoeding stembureauleden 1. De vergoeding voor stembureauleden die woensdag 17 

maart op een stembureau zitten als volgt vastgesteld 
a. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters  

€ 150,00 
b. Stembureauleden € 130,00 
c. Tellers € 25,00 

2. De vergoeding voor stembureauleden die maandag 15 
maart en dinsdag 16 maart op een stembureau zitten als 
volgt vastgesteld 

a. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters  
€ 125,00 

b. Stembureauleden € 105,00 
3. De vergoeding voor tellers die woensdag 17 maart overdag 

de briefstemmen en de vervroegd uitgebrachte stemmen 
tellen vastgesteld op € 50,00 

4. De vergoeding voor de host(es) voor het naleven van de 
hygiëne maatregelen op de stembureaus vastgesteld op  
€ 50,00 

5. De vergoeding voor een lunchpakket vastgesteld op  
€ 15,00 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


