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A-lijst  
  
A 2.  Inkoopprocedure Jeugdhulp Hoog 

Complex met Verblijf (HCV) 
1. Een regionale aanbesteding voor sociale en andere 

specifieke (SAS) diensten te organiseren voor jeugdhulp 
binnen het segment Hoog Complex weinig voorkomend 
met Verblijf (HCV). 

2. Hiervoor de inkoopstrategie vastgesteld zoals opgenomen 
in de notitie “Advies inkoop HCV” met expliciete 
vaststelling van de volgende beslispunten: 
2.1. het laten ingaan van de nieuwe overeenkomsten met 

aanbieders voor Jeugdhulp HCV per 1 januari 2023. 
2.2. voor de te sluiten raamovereenkomsten een initiële 

looptijd van 1 jaar vastgesteld, met optioneel de 
mogelijkheid om 3 maal met 1 jaar te kunnen 
verlengen. 

2.3. de inhoudelijke uitgangspunten, zoals vastgesteld 
voor de op 1 april 2021 gepubliceerde aanbesteding 
voor Wmo en Jeugdhulp, ook van toepassing te 
verklaren voor deze verkorte SAS aanbesteding HCV. 

2.4. Gekozen voor de bekostigingsvorm PxQ met een 
resultaatgerichte werkvorm. 

2.5. een gunningssytematiek uit te werken die gericht is 
op het selecteren van 10 contractpartijen, waarbij 
een triage-overleg per casus de basis vormt om op 
transparante en objectieve gronden (expertise, 
capaciteit) te bepalen wie de opdracht aanneemt. 

3. De huidige overeenkomsten voor de jeugdhulp die onder 
dit segment vallen, verlengd tot en met 31 december 
2022 inclusief de vastgestelde tarieven per 1 januari 2022. 

4. Tariefafspraken voor de nieuwe contracten te maken op 
basis van ingediende tarieven door de inschrijvers, onder 
strakke voorwaarden en te toetsen of de tarieven reëel 
zijn. 

5. Dit besluit te communiceren naar aanbieders via een  
2e marktconsultatiebijeenkomst en de gemeenteraad via 
een raadsmededeling. Redactie vereenvoudiging 
raadsmededeling af te doen door portefeuillehouder. 

  
A 8. Meicirculaire Gemeentefonds 1. Kennisgenomen van de financiële uitkomsten van de 

meicirculaire 2022 over het gemeentefonds. 
2. De financiële uitkomsten voor de jaren 2021 en 2022 in de 

2e Bestuurlijke monitor 2022 te verwerken en meerjarig 
in het financieel meerjarenperspectief bij de begroting 
2023-2026. 

3. Bij de samenstelling van de begroting 2023 als 
uitgangspunt te nemen dat de tarieven 2023 van alle 
belastingen (inclusief de ozb), heffingen en leges met het 
inflatiepercentage van de algemene uitkering (pBBP) 
zijnde 3,0% worden verhoogd. 
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Vervolg 
A 8. Meicirculaire Gemeentefonds 

4. De algemene taakmutaties (A) voorlopig door te vertalen 
naar de bijbehorende budgetten in de begroting en een 
nadere afweging te maken over deze taakmutaties bij de 
2e bestuurlijke monitor en de begroting 2023-2026; 

5. De lokale taakmutatie (B) als gevolg van het aanvullende 
Coronapakket net als bij eerdere Coronapakketten voor 
de jaarschijf 2022 bij de 2e Bestuurlijke Monitor 2022 toe 
te voegen aan de reserve Corona. 

6. De raad via een raadsmededeling te informeren over de 
uitkomsten. Redactie aanvulling inleiding 
raadsmededeling af te doen door portefeuillehouder. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Afvalstoffenverordening 2022 De raad voor te stellen de “Afvalstoffenverordening 2022 

gemeente Doetinchem” vast te stellen. 
  
B 4. Beheerplan openbare verlichting 2022-2027 1. Het beheerplan openbare verlichting 2022-2027 

vastgesteld. 
2. De planning van de vervangingsinvestering lichtmasten 

en armaturen op te nemen in de begroting van 2023, 
waarbij de jaarschijf 2026 aan de planning van de 
vervangingsinvesteringen als onderdeel van de 
meerjarenbegroting 2023 wordt toegevoegd. 

  
B 5. Beheerplan Verkeersregelinstallaties 2022-

2027 
1. Het Beheerplan Verkeersregelinstallaties 2022-2027 

vastgesteld. 
2. De planning van de vervangingsinvestering 

Verkeersregelinstallaties op te nemen in de 
meerjarenbegroting van 2023, waarbij de jaarschijf 2026 
aan de planning van de vervangingsinvesteringen als 
onderdeel van de meerjarenbegroting 2023 wordt 
toegevoegd. 

  
B 6. Beheerplan rioleringen 2022-2025 Het uitvoeringsprogramma voor het beheer van de 

rioleringen vastgesteld, zoals uitgewerkt in het Beheerplan 
Rioleringen 2022-2025. 

  



College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  H. Dales, P. Moors, J. Huizinga,  
  H. Bulten, R. Steintjes,  
  G. Karssenberg, A. Driessen 

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 3 van 5 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 5 juli 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B 7. Hulleweg 5 Doetinchem, functiewijziging 

naar wonen en recreëren 
1. In principe medewerking te verlenen aan de 

functiewijziging van Hulleweg 5 in Doetinchem naar 
wonen en recreëren onder de volgende voorwaarden: 
a. De functiewijziging mag de monumentale waarde 

van het gebouw niet aantasten. 
b. Voor het omliggende terrein een landschappelijk 

inrichtingsplan opstellen passend binnen de 
natuurdoelen van het Gelders Natuur Netwerk. 

2. Alvast medewerking te verlenen aan een tijdelijke 
afwijking voor het gebruiken van het transformatorhuisje 
als recreatief verblijf. 

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

4. Pas na een goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing en 
een getekende anterieure overeenkomst de 
noodzakelijke planologische procedure op te starten. 

5. Dit principebesluit te laten vervallen als ontwikkelaar niet 
binnen 12 maanden na dit principebesluit de stukken die 
nodig zijn aanlevert. 

  
B 8. Principeverzoek realisatie woningen, Oude 

Terborgseweg 241 Doetinchem 
1. In principe mee te werken aan het plan voor de realisatie 

van een twee-onder-een-kap woning en vier woningen in 
een rij op het perceel achter de Oude Terborgseweg 241 
te Doetinchem. Het betreffen allemaal koopwoningen in 
de categorie duur (vanaf € 350.000). 

2. Op basis van een ingediende Ruimtelijke onderbouwing, 
onderzoeksresultaten en verdere planuitwerking 
beoordelen in hoeverre het proces kan worden 
voortgezet met het wijzigen van het omgevingsplan. 

3. Een anterieure overeenkomst sluiten waarin o.a. 
planschadeverhaal, groencompensatie, overig 
kostenverhaal en woningcategorie worden vastgelegd. 

4. Dit principebesluit intrekken als initiatiefnemers niet 
binnen 12 maanden de benodigde stukken hebben 
aangeleverd. 

  

Besluit van de burgemeester  

B 9a. Beleidsregels bijtincidenten honden De Beleidsregels bijtincidenten honden vastgesteld. 
  
Besluit van college  

B 9b. Beleidsregels bijtincidenten honden Kennisgenomen van het burgemeestersbesluit om de 
Beleidsregels bijtincidenten honden vast te stellen. 

  

B 10. Subsidie Landschap en Biodiversiteit 1. Subsidie ter hoogte van € 278.711,- te verlenen aan 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor uitvoering van 
het Meerjarenprogramma Biodiversiteit en Landschap 
(2020-2024). 

2. De subsidie ten laste te laten komen van het budget 
robuust groen. 

3. De beschikkingsbrief te versturen. 
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B 12. Verlengen meerkostenregeling Wmo en 

Jeugd in verband met de coronacrisis t/m 31-
12-2022 

1. De meerkostenregeling Jeugdwet en Wet maatschappelijke 
ondersteuning verlengd tot en met 31 december 2022, voor 
die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of 
kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. 

2. Zorgaanbieders toestemming te verlenen om in 2022 de 
zorg in een andere vorm te leveren, in die periodes dat 
daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van 
toepassing zijn. 

3. Te komen tot een finale afrekening met zorgaanbieders 
voor de verantwoording meerkosten ten behoeve van de 
jaarrekening 2021. 

4. In het eerste kwartaal van 2023 te komen tot een finale 
afrekening over 2022 ten behoeve van de jaarrekening 
2022. 

  

B 13. Vaststelling subsidies 
mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk 
en ervaringsgroepen 2021 

1. De subsidie ‘mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk’ 
2021 vastgesteld: 
a. GGNet preventie: € 51.090 
b. Rondom Autisme: € 58.000 

2. De subsidie 2021 vastgesteld voor de ‘ervaringsgroepen’ 
van Rondom Autisme: € 67.000 

3. De niet bestede middelen van GGNet preventie terug te 
vorderen: € 33.330 

  

B 14. Vaststelling subsidie bemoeizorg GGNet 
2021 

1. Kennisgenomen van de verantwoording en financieel 
verslag 2021 van Oggz bemoeizorg GGNet ten behoeve van 
de eindverantwoording van de subsidie over 2021. 

2. De subsidie voor 2021 definitief vastgesteld op € 102.016,- 
3. Een bedrag van € 43.365,31 terug te vorderen van GGNet. 
4. GGNet per vaststellingsbeschikking op de hoogte te stellen 

van dit besluit. 

  

B 15. Vaststelling subsidie HIERzorg 2021 1. Kennisgenomen van het activiteitenverslag en 
verantwoordingsrapportage 2021 van HIERzorg ten 
behoeve van de eindverantwoording van de subsidie over 
2021. 

2. Voor het jaar 2021 het definitieve bedrag vastgesteld op  
€ 108.160,- 

3. HIERzorg door middel van een vaststellingsbeschikking te 
informeren over dit besluit. 

  

B 16. Vaststelling subsidie IrisZorg 2021 1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en het financieel 
verslag 2021 van IrisZorg 

2. Voor het jaar 2021 het definitieve subsidiebedrag 
vastgesteld op € 3.259.919,- 

3. IrisZorg per brief te informeren over dit besluit. 
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B 17. Vaststelling subsidie Stichting 

Jongerenopvang Doetinchem 2021 
1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2021 inclusief de 

financiële verantwoording 2021 van Stichting 
Jongerenopvang Doetinchem ten behoeve van de 
eindverantwoording van de subsidie over 2021. 

2. De subsidie vastgesteld op €155.955,- 

3. Stichting Jongerenopvang Doetinchem per 
vaststellingsbeschikking te informeren over dit besluit. 

  

B 18. Vaststelling subsidie toeleiding zorg 2021 1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en financieel 
verslag 2021 van Entrea Lindenhout ten behoeve van de 
eindverantwoording van de subsidie over 2021. 

2. Voor het jaar 2021 het definitieve subsidiebedrag 
vastgesteld op € 100.000,- 

3. Entrea Lindenhout door middel van een vaststellings-
beschikking te informeren over dit besluit. 

  

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

         
 
 

secretaris      burgemeester 


