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A-lijst  

 

 
  
A 2. Verordeningen en nadere regels 

maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 

1. Kennisgenomen van het advies van de Sociale Raad over 
de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en de 
Nadere regels jeugdhulp. 

2. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doetinchem 2022 vastgesteld. 

3. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2022 
vastgesteld. 

4. Het Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doetinchem 2022 vastgesteld. 

  
A 3. VNOG programmabegroting 2023-2026, 

begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 
2021 

1. Kennisgenomen van jaarstukken 2021, de programma-
begroting 2023–2026 en de concept wijziging op de 
begroting 2023 vanwege de regeling demarcatie 
(werkwijze en kostenverdeling rond kazernes) van de 
VNOG. 

2. Het raadsvoorstel ‘VNOG programmabegroting 2023-
2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021’ 
vastgesteld en ter besluitvorming aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 21 juni vastgesteld. 
  
B 7. Rapportage interne toetsingen AVG en Wpg 

2021 
1. Kennisgenomen van de infographic ‘Digitale weerbaarheid 

gD 2021’, bekeken vanuit de AVG en de infographic 
‘Digitale weerbaarheid gD 2021’, bekeken vanuit de Wpg. 
Dit betreft informatieve weergaven van de interne toetsing 
AVG en Wpg met focusgebieden en aandachtspunten. 

2. De ambtelijke organisatie opdracht gegeven in 2022 de 
aandachtspunten beide infographics uit te voeren: 

AVG-infographic: 

Beveiliging:  

a. Opstellen en oefenen met crisiscommunicatie 
b. Logging 
c. Privacy-specifieke beveiliging 

       Beleid:  

d. Actualiseren informatieveiligheidsbeleid 
e. Uitdragen informatieveiligheidsbeleid 

       Processen:  

f. Actueel houden register van verwerkingen 
(privacyregister) 

g. Procesbeschrijvingen 
h. Uitvoeren/inrichten/kennisoverdracht DPIA (Data 

Protection Impact Assessment) 
i. Processen met hoog privacy-risico in kaart brengen 
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Vervolg van B7 Rapportage interne toetsingen 
AVG en Wpg 2021 

       Wpg-infographic: 

j. Organisatorische inbedding 
k. Beleid 
l. Processen 

3. De ambtelijke organisatie opdracht gegeven te 
onderzoeken hoeveel capaciteit nodig is om de nieuwe 
taken uit de Wpg te borgen. 

4. De raad met een raadsmededeling te informeren over de 
uitkomsten van de interne toetsing AVG en Wpg 2021.  
Redactie aanpassing raadsmededeling af te doen door 
portefeuillehouder. 

  
B 8. Vaststelling subsidie VluchtelingenWerk 

Oost Nederland 2021 
1. De subsidie aan VluchtelingenWerk Oost-Nederland voor 

het jaar 2021 vastgesteld op € 59.883,00. 
2. VluchtelingenWerk Oost-Nederland te verzoeken het 

verschil met de verleende subsidie van € 34.643,00 terug te 
betalen. 

3. De beschikking te versturen naar VluchtelingenWerk Oost-
Nederland. 

  

B 9. Subsidie Peuterzomerspelen 2022 1. Een subsidie te verlenen van € 54.510 voor de uitvoering 
van de Peuterzomerspelen in 2022 (dekking t.l.v. het 
budget onderwijs achterstandenbeleid – 4.430.45.01). 

2. De projectleider van de Peuterzomerspelen via de brief op 
de hoogte te stellen. 

  

B 10. Subsidie Zomerschool 2022 1. Een subsidie te verlenen van € 41.672 voor de uitvoering 
van de Zomerschool in 2022 (dekking t.l.v. het budget 
onderwijsachterstandenbeleid – 4.430.45.01). 

2. De projectleider van de Zomerschool via de brief op de 
hoogte te stellen. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
         
 
 

secretaris      burgemeester 


