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Openbare besluitenlijst b&w 
van 30 maart 2021 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Stand van zaken lokaal sportakkoord 1. De raad te informeren over de stand van zaken lokaal 

sportakkoord door middel van de raadsmededeling. 
  
B 4. Subsidie jongerenwerk 2021 1. Amphion Cultuurbedrijf een subsidie te verlenen van  

€ 91.106 voor de uitvoering van het jongerenwerk in 2021 
t.l.v. taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie, 
budget jeugdagenda - fcl.4 610 02 02). 

2. Amphion Cultuurbedrijf te informeren via de subsidie-
beschikking. 

  

B 5. Subsidie stadsmuseum 2021 1. De Stichting Stadsmuseum Doetinchem in 2021 een subsidie 
te verlenen van € 88.742,. 

2. Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Doetinchem te 
informeren met de beschikking. 

  

B 6. Subsidieaanvraag kerkenvisie Subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voor het opstellen van een integrale kerkenvisie. 

  

  
Uitgesteld openbare besluiten van 16 maart 2021  
  
Bouw van een woning achter Acacialaan nrs. 73 en 
99 

1. In principe mee werken aan het plan voor de bouw van een 
vrijstaande woning met bijgebouwen op een perceel achter 
de Acacialaan nummers 73 en 99 te Doetinchem. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing en 
onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het proces 
kan worden voortgezet door middel van een partiële 
herziening van de Beheersverordening ‘Vijverberg, 
Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 2014’ en het 
ontwerp-bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2021. 

3. Een anterieure overeenkomst te sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal en overig kostenverhaal worden 
vastgelegd. 

4. Initiatiefnemer informeren middels een brief, waarin ook 
wordt vermeld dat dit besluit vervalt als geen verdere 
uitwerking aan de plannen is gegeven binnen zes maanden 
na verzending van dit besluit. 
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Bouwplan Varsseveldseweg 95-97, Doetinchem 1. In principe mee werken aan het plan voor de bouw van 20 

toegankelijke (levensloopbestendige) wooneenheden in het 
middenhuursegment op het perceel aan de 
Varsseveldseweg 95-97 (locatie voormalige klompenfabriek) 
te Doetinchem. 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing en 
onderzoeksresultaten te beoordelen in hoeverre het proces 
kan worden voortgezet met de herziening van het 
bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening. 

3. De kosten voor de inzameling van het afval en de eventueel 
te realiseren voorziening in rekening te brengen bij de 
ontwikkelaar. De uitwerking hiervan moet de goedkeuring 
hebben van de gemeente. 

4. Een anterieure overeenkomst sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, openbaar gebied en overig 
kostenverhaal worden vastgelegd. 

  
  
Uitgesteld openbaar besluit van 23 maart 2021  
  
Laatste uitwerking (voor publicatie) van de 
regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 
2022 

1. De Notitie “Laatste uitwerking regionale inkoop 
Jeugdhulp en Wmo” vastgesteld en op basis daarvan 
expliciet de volgende onderdelen vastgesteld voor de 
selectieleidraad regionale aanbesteding Jeugdhulp en 
Wmo 2022: 
1.1. De beschrijving van de dienstverlening voor de 

(sub)segmenten Jeugdhulp en Wmo en daarmee ook 
de definitieve sub-segmenten Wmo vastgesteld. 

1.2. De selectiecriteria, de weging en de wijze van 
beoordeling voor de segmenten Jeugdhulp en Wmo 
vastgesteld. 

1.3. De algemene minimumeisen voor alle inschrijvingen 
vastgesteld. 

1.4. De aantallen te contracteren partijen (met 
bandbreedte) per (sub)segment voor Jeugdhulp en 
Wmo vastgesteld, inclusief de wachtkamer 
constructie voor dekkend aanbod. 

1.5. Een bepaling opgenomen in de selectieleidraad om 
toe te passen bij mogelijke hiaten in het aanbod voor 
het segment Gezin- en Woonvormen binnen het 
perceel Jeugdhulp. 

1.6. De uitgangspunten voor de overgang van cliënten en 
het cliëntenperspectief vastgesteld. 

1.7. De uitgangspunten voor Social Return On Investment 
(SROI) voor deze aanbesteding vastgesteld. 
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Vervolg van besluit Laatste uitwerking (voor 
publicatie) van de regionale inkoop Jeugdhulp en 
Wmo per 1 januari 2022 

1.8. Een gelijke werkwijze hanteren voor het leveren van 
vervoer voor de percelen Jeugdhulp en Wmo, waarbij 
de aanbieder in de selectiefase een keuze maakt. 

2. Het richtinggevende financiële kader voor deze 
aanbesteding vastgesteld. 

3. Het Kwaliteitskader en Beleidsregels Handhaving en 
Naleving Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld voor deze 
aanbesteding en betrekken bij de wijziging van de 
verordeningen Jeugdhulp en Wmo in het najaar 2021. 

4. De wijze voor de aanbesteding van de ziekenhuiszorg 
(onderdeel Jeugdwet) vastgesteld. 

5. De gemeenteraad te informeren via een raadsmededeling 
  
  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


