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Openbare besluitenlijst b&w 
van 24 mei 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

A-lijst  
A 3. Regeling Sociale Raad 2022 en 

(her)benoemen van de leden Sociale Raad 
2022-2026 

1. De Regeling Sociale Raad gemeente Doetinchem 2022 
vastgesteld. 

2. De voorgedragen leden voor vijf jaren benoemd met 
terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met  
31 december 2026 en dit aan hen kenbaar te maken. 

3. De wijzigingen in de samenstelling van de cliëntgroepen 
vastgesteld. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d.17 mei 2022 vastgesteld. 
  
Besluit van de burgemeester:  
B 3. Mandaatbesluit Uitvoering Regeling 

opvang ontheemden Oekraïne 
Doetinchem 

Het Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang 
ontheemden Oekraïne Doetinchem vastgesteld. 

  
B 5. Vaststelling subsidie 2021 Stichting Sport 

en Recreatie Wehl 
1. Kennisgenomen van de jaarrekening en het jaarverslag 

2021 van Stichting Sport en Recreatie Wehl. 
2. De aan Stichting Sport en Recreatie Wehl verstrekte 

subsidie over 2021 definitief vastgesteld op € 411.588,-. 
  
B 6. Vaststelling subsidie jeugdmaatschappelijk 

werk 2021 
1. Kennisgenomen van de inhoudelijke en financiële 

verantwoording van het jeugdmaatschappelijk werk 
(JMW) 2021 in het voortgezet onderwijs. 

2. De subsidieverlening aan het samenwerkingsverband VO 
Doetinchem vastgesteld op € 52.286. 

3. Het samenwerkingsverband via de beschikking tot 
subsidievaststelling op de hoogte te stellen. 

  
Uitgesteld openbaar besluit van 17 mei 2022  
Gereedmaken van fase 1 ’t Weerdje als 
Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïners (GOO) 

1. Opdracht verleend aan de ambtelijke organisatie om fase 
1 van een gemeentelijke opvang in ’t Weerdje -het 
gereed maken van 48 units voor 96 personen- in gang te 
zetten en daartoe alle noodzakelijke voorbereidingen te 
treffen. 

2. In lijn met de raadsmededeling van 30 maart “Opvang 
vluchtelingen Oekraïne” hiertoe vooruitlopend op de 
beslissing van de raad bij de 1e bestuurlijke monitor een 
bedrag van 610.000 euro beschikbaar te stellen, waarbij 
deze kosten naderhand verrekend worden met de 
financiering die het Rijk voor de gemeentelijke opvang 
van Oekraïners beschikbaar stelt. 

3. De ambtelijke organisatie opdracht gegeven nader 
onderzoek te doen, zodat het college in de 2e helft van 
2022 op basis van noodzaak en wenselijkheid kan 
besluiten over een eventuele uitbreiding met een 2e fase 
van de opvang op deze locatie. 

 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 
 

secretaris      burgemeester 


