
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 12 december 2018 
 
ALDUS VASTGESTELD 20 DECEMBER 2018 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Controleprotocol en Dienstverleningsplan jaarrekening 2018 
Wij stellen u voor, het Controleprotocol en Dienstverleningsplan voor de accountantscontrole 
2018 vast te stellen. 
 
2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 
Wij stellen u voor: in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 
2019 (hierna: Verordening Wmo) de volgende punten als belangrijkste wijziging op te nemen: 
1. De Verordening in lijn te brengen met hetgeen op 10 juli jl. besloten is betreffende de 

aanpassingen in de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (artikel 9.4, artikel 20). 
2. Criteria vast te stellen voor het beheer van een persoonsgebonden budget door een 

vertegenwoordiger (artikel 17). 
3. De huidige bepalingen over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vervangen door het 

abonnementstarief (artikel 21). 
en daarmee  
4. De Verordening Wmo met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen. 
 
3. Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 
Wij stellen u voor, de Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 vast te 
stellen. 
 
4. Belastingverordeningen 2019 
Wij stellen u voor: 
de volgende 11 belastingverordeningen voor 2019 vast te stellen: 
1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2. Hondenbelasting 
3. Leges 
4. Lig- kade en terreingeld 
5. Marktgeld 
6. Onroerendezaakbelastingen 
7. Parkeerbelastingen 
8. Precariobelasting 
9. Reclamebelasting  
10. Rioolheffing 
11. Wegsleepverordening 
 
5. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 
Wij stellen u voor, toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. 
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6. Benoeming leden Euregio Rijn-Waal 
Wij stellen u voor, de volgende raadsleden aan te wijzen als leden voor de Euregioraad 
Rijn-Waal: 
a. raadslid R.G.M. Veenes, met als vervanger R.L. Giesen; 
b. raadslid R.G.M. Hummelink, met als vervanger M.A. Kock. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
7. Benoemen ‘grote onderwerpen’ door de gemeenteraad 
Ik stel u voor, naar aanleiding van de startconferentie nieuwe raad d.d. 6 september 2018: 
1. als ‘grote onderwerpen’ voor dit moment de volgende onderwerpen te benoemen: 
- implementatie Omgevingswet; 
- duurzame energieopwekking; 
- cultuurbedrijf; 
- regionale woonagenda; 
- sociaal domein en daarmee verbonden deelonderwerpen. 

2. de kaderstelling op grote onderwerpen te laten starten met een door de raad vastgesteld 
procesvoorstel. 

3. de grote onderwerpen als zodanig herkenbaar op te nemen in de dynamische jaarplanning. 
 
 
De griffier, 
 
drs. B.P.M. Janssens 
 
 


