Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 11 december 2019

Hamerstukken
1. Kredietaanvraag tijdelijke accommodatie Houtsmastraat
Wij stellen u voor:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.400,- voor de uitvoering van werkzaamheden
aan de locatie Houtsmastraat ten behoeve van obs Hogenkamp.
2. Als dekking voor de jaarlijkse lasten ad € 43.135,- de reserve onderwijshuisvesting aan te
wijzen.
3. Hiertoe de 74ste wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.
2. Controleprotocol en controleplan accountantscontrole 2019
Wij stellen u voor het Controleprotocol en controleplan voor de accountantscontrole 2019 vast
te stellen.
3. Belastingverordeningen 2020
Wij stellen u voor, de volgende 11 belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:
1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
2. Verordening hondenbelasting 2020
3. Legesverordening 2020
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2020
5. Verordening marktgeld 2020
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
7. Verordening parkeerbelastingen 2020
8. Verordening precariobelasting 2020
9. Verordening reclamebelasting 2020
10. Verordening rioolheffing 2020
11. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2020
4. Technische begrotingswijziging 2019
Wij stellen u voor:
1. De begroting 2019 te wijzigen op diverse technische mutaties die zich in 2019 hebben
voorgedaan, te weten:
a. toerekening uren aan de gemeentelijke producten;
b. wijziging van zowel de lasten als de baten van de ICT-samenwerking;
c. ontvangen subsidies.
2. Hiertoe de 56ste wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.
5. Lidmaatschap werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen ten aanzien van het
lidmaatschap van een nieuwe werkgeversvereniging van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten voor wat betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen:
- Omgevingsdienst Achterhoek;
- Laborijn;
- GGD Noord- en Oost-Gelderland;
- Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers;
- Regio Achterhoek.
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6. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Wij stellen u voor, in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem
2020 (hierna: Verordening Wmo) de volgende punten als belangrijkste wijzigingen op te nemen:
1 De huidige bepalingen over de eigen bijdrage aan te passen conform het
abonnementstarief.
2 Het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek als uitgangspunt te nemen voor de
berekening van het tarief voor het persoonsgebonden budget (hierna: pgb-tarief) voor
professionele ondersteuning minus een percentage van 15 procent voor de overheadkosten.
en daarmee
3 De Verordening Wmo met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen.
7. Verordening jeugdhulp 2020
Wij stellen u voor, in de Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020 (hierna:
Verordening jeugdhulp) de volgende punten als belangrijkste wijzigingen op te nemen:
1. Het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek als uitgangspunt te nemen voor de
berekening van het tarief voor het persoonsgebonden budget (hierna: pgb-tarief) voor
professionele ondersteuning minus een percentage van 15 procent voor de overheadkosten.
en daarmee
2. De Verordening jeugdhulp met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen.
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