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Openbare besluitenlijst b&w 
van 26 januari 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
A-lijst  
  
A 1. Decembercirculaire 2020 gemeentefonds 1. Kennisgenomen van de uitkomsten van de December-

circulaire gemeentefonds 2020. 
2. Het resultaat voor 2020 van € 121.000 voordelig, te 

verwerken in de jaarrekening 2020. 
3. Kennisgenomen van de taakmutaties uit deze circulaire. 
4. De raad via een raadsmededeling te informeren over de 

uitkomsten. 
  
A 4. Visie en spoorboekje Gelderse 

Verbeteragenda jeugdbescherming 
1. Het spoorboekje ‘Contracteren Gecertificeerde 

Instellingen Gelderland’ te onderschrijven. 
2. Gezamenlijk met de zes andere Gelderse Jeugdzorgregio’s 

te komen tot één contract met de Gecertificeerde 
Instellingen. 

3. Het visiedocument Gelderse Verbeteragenda 
Jeugdbescherming vastgesteld. 

4. De gemeenteraad te informeren middels een 
raadsmededeling. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire 1. Akkoord gegaan met de machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen 
in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. 

2. Akkoord gegaan met de ondertekening van de 
verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van 
het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van 
de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en 
de (onder)gemachtigde. 

3. Het mandaat om namens het college maandelijks te 
rapporteren aan de Belastingdienst/Toeslagen, verleend aan 
de uitvoerende afdeling Maatschappij - Bureau voor 
Financiële Ondersteuning. 

  
B 5. Reactie op SR advies ZOOV op Maat De Sociale Raad met een antwoordbrief te informeren over het 

besluit van 27 oktober 2020 over Aanbesteding ZOOV Op Maat. 

  

B 6. Benoeming bestuurslid Stichting Achterhoek 
Toerisme en Stichting Beheer Gelden 
Routebureau Achterhoek 

Ingestemd met voordracht van de heer E. de Haan om zitting te 
nemen in de besturen van de Stichting Achterhoek Toerisme en 
de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek. 
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van 26 januari 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B 7. De Veentjes; plan voor de openbare ruimte 1. Het inrichtingsplan openbare ruimte (inrichtingstekeningen 

IB0104-028 en IB0104-029) vastgesteld voor de uitvoering 
van de herinrichting van De Veentjes. 

2. De geraamde investeringskosten van de herinrichting te 
dekken uit het daarvoor beschikbare budget ‘transformatie 
De Veentjes’ en de extra kosten voor beheer en onderhoud 
(2020-09 beheerparagraaf De Veentjes 2020) voor deze 
herinrichting te dekken uit het daarvoor beschikbare 
budget ‘Onderhoud De Veentjes’. 

  

B 8. Beslissing op bezwaren tijdelijke units 
Dichterseweg 145 

1. Negen bezwaarschriften ongegrond verklaard conform het 
advies van de commissie bezwaarschriften. 

2. Het bestreden besluit (kenmerk 20200299) van 16 
september 2020 in stand gelaten. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 19 januari 2021  
  
Ontheffing VEGD voor kerk aan de 
Mercuriusstraat 48 

1. Niet mee te werken aan het verzoek om een permanente 
afwijking te verlenen aan de Volle Evangelische 
Gemeente Doetinchem (VEGD) voor het houden van 
kerkdiensten in het pand Mercuriusstraat 48 te 
Doetinchem. 

2. Wel mee te werken aan een tijdelijke afwijking voor de 
VEGD voor dit gebruik tot uiterlijk 1-1-2024. 

3. Aan deze medewerking voorwaarden te verbinden; 
4. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om als 

alternatief een andere locatie op een bedrijventerrein  
mogen benutten ten behoeve van kerkdiensten; 

5. De VEGD te ondersteunen bij het zoeken naar een 
permanente locatie voor hun kerkdiensten, zonder 
hiertoe enige verplichting bij de gemeente te leggen; 

6. Dit besluit middels een brief kenbaar te maken aan 
initiatiefnemer. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


