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A-lijst  
  
A 1. Raadsmededeling rekenkamerbrief 

Meldingen Openbare Ruimte 
1. De algemene conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie te onderschrijven 
2. Naar aanleiding van de aanbevelingen Buha opdracht te 

geven: 
a. De procesbeschrijving te actualiseren en daarin 

klanttevredenheid in te bouwen. 
b. Jaarlijks het college / opdrachtgever te rapporteren 

over de voortgang en resultaten met betrekking tot 
de meldingen openbare ruimte. 

3. De Raad middels een raadsmededeling te informeren 
over de inhoudelijke toelichting op conclusies en 
aanbevelingen uit de Rekenkamerbrief evenals over de 
aanvullend gestelde vragen. 

  
A 3. Rapport Ombudsman klacht groenstrook 1. De aanbevelingen van de gemeentelijke Ombudsman 

overgenomen.  
2. Klager te informeren over de uitkomst van de 

klachtbehandeling. 
  
A 4. Tussenevaluatie pilots Wmo en jeugdhulp 1. Akkoord gegeven voor het voortzetten van vier pilots 

Wmo en jeugdhulp, te weten: 
1.1. Pilot ‘Eén aanpak voor het hele gezin’ tot 1 juli 2022. 
1.2. Pilot ‘Eén ondersteuner over de vloer’ tot 1 mei 2022. 
1.3. Pilot ‘Intergrale Interventies’ tot 1 juli 2022. 
1.4. Pilot ‘Resultaatgericht werken’ tot 1 juli 2022. 

2. Akkoord gegeven voor de reservering van budget voor de 
uitvoering van de pilot ‘Eén aanpak voor het hele gezin’ 
zoals beschreven in de financieringsparagraaf. 

3. Akkoord gegeven voor de reservering van budget voor de 
uitvoering van de pilot ‘Resultaatgericht werken’ zoals 
beschreven in de financieringsparagraaf. 

  
A 5. Gelderse Verbeteragenda 

Jeugdbescherming (GVJB) 
1. In gestemd met: 

a. De implementatie structuur Gelderse Verbeteragenda 
Jeugdbescherming. 

b. De voorbereidingen van een plan van aanpak voor de 
inrichting van een toekomsttuin. 

c. Het voorstel voor de monitoring. 
2. Ingestemd met de financiering van de eenmalige kosten, 

totaal € 8.186 (€ 3.543 implementatie en € 4.643 
monitoring) uit het regionale transformatiebudget 
jeugdhulp. 

3. Ingestemd met het vanaf 2022 opnemen van de 
structurele kosten (€6.429) voor de monitoring in de 
begroting Sociaal Domein Achterhoek. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 16 november 2021 vastgesteld. 
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B 3. Gladheidsbestrijding 2022-2024 1. Het gladheidsbestrijdingsplan 2022-2024 en de 

bijbehorende routekaarten vastgesteld. 
2. De verantwoordelijk wethouder gemandateerd om kleine 

wijzigingen die binnen het beleid en de begroting passen 
door te voeren gedurende de looptijd van het plan. 

3. De kaart en wijzigingen bekend te maken op 
www.officielebekendmakingen.nl en www.buha.nl. 

  
B 4. Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning Doesburgseweg 26 
1. In afwijking van het advies van de commissie 

bezwaarschriften de bezwaarschriften ongegrond 
verklaard. 

2. Het bestreden besluit van 26 februari 2021 in stand 
gelaten met aanvullende motivering. 

  

B 5. Verkoop Torontostraat 81 1. Het gebouw, in gebruik als kinderdagverblijf Pippeloentje 
met ondergrond, gelegen aan het adres Torontostraat 81 te 
Doetinchem Q1 2022 te verkopen aan de huidige huurder 
Human Kind middels een koopovereenkomst voor de 
waarde van € 191.000,-. 

2. De verkoopopbrengst van dit pand te boeken op Fcl 
Verkoop Gemeentelijk Vastgoed (40305099/32070), en deze 
opbrengst toe te voegen aan de reserve vastgoedfonds 
conform huidige spelregels. 

  

B 6. Subsidie jeugdmaatschappelijk werk 2022 1. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem 
e.o. VO een subsidie te verlenen van € 55.568 voor het 
jeugdmaatschappelijk werk op de VO scholen in 2022 t.l.v. 
taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie, 
preventiebudget jeugd, fcl. 4 610 02 09. 

2. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem 
e.o. VO middels de subsidiebeschikking te informeren. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.buha.nl/

