
 

 

Conclusies beeldvormende raad 16 juni 2022 
 
 

Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de raad 
1. Beheersverordening 

‘Landelijk gebied – 2020, 
reparatie 2022’ 

Naar aanleiding van een vraag 
van de PvLM informeert de 
wethouder de raad schriftelijk 
over de feitelijke situatie aan de 
Hertelerweg. 

Raadsvergadering 30 juni 2022; 
hamerstuk 

Mevr. B. ter Voert 

2. Verklaring van geen 
bedenkingen zonnepark 
Keppelseweg 

De wethouder legt de 
anterieure overeenkomst 
vertrouwelijk ter inzage voor de 
raad.  

Raadsvergadering 30 juni 2022; 
bespreekstuk 

Dhr. J. Smeitink, dhr. H. Pape en 
mevr. A. Chudaska 

3. Strategie voor 
klimaatadaptatie 

De wethouder organiseert een 
informatieve raadsbijeenkomst 
over het uitvoeringsplan 
klimaatadaptatie.  

Raadsvergadering 30 juni 2022; 
bespreekstuk 

 

4. Jaarstukken 2021 en 
begroting 2023 Laborijn 

De wethouder komt schriftelijk 
terug op de volgende vragen 
van de SP: 

− Hoeveel 
bijstandsuitkeringen zijn 
verlaagd of beëindigd als 
gevolg van controles of 
onrechtmatig gebruik. 

− Wat voor gevolgen heeft 
het afschaffen van het laag-
inkomensvoordeel in 2025. 

Raadsvergadering 30 juni 2022; 
hamerstuk 

 

5. Jaarstukken 2021 en 
begroting 2023 Regio 
Achterhoek 

De burgemeester beantwoordt 
schriftelijk de vraag van de VVD 
wat in 2023 de beoogde 
uitgaven zijn in het kader van 
Smart Economy en Smart Living. 

Raadsvergadering 30 juni 2022; 
hamerstuk 

 



 

 

6. Algemene 
subsidieverordening 2022 

 Raadsvergadering 30 juni 2022; 
hamerstuk 

 

7. Jaarstukken 2021 en 
begroting 2023 ODA 

 Raadsvergadering 30 juni 2022; 
hamerstuk 

 

8. Jaarstukken 2021 1. Bij andere 
inkomstenbronnen 
(jaarrekening in één 
oogopslag) staat een bedrag 
van 24,3 miljoen euro onder 
de noemer ‘overig’. Op de 
vraag van FvD waarom dat 
bedrag niet gespecificeerd 
is, zegt de wethouder toe 
dat hij die vraag schriftelijk 
beantwoordt. 

 
2. De PvdA vraagt naar de 

jaarlijkse kosten om mensen 
met een minimum inkomen 
korting te geven op leges 
voor een rijbewijs en ID. 
De wethouder beantwoordt 
deze vraag schriftelijk. 

Raadsvergadering 7 juli 2022; 
bespreekstuk 

 

9. Eerste bestuurlijke monitor 
2022  

 Raadsvergadering 7 juli 2022; 
hamerstuk 

 

10. Meerjarenperspectief 
ontwikkellocaties (MPO) 
2022 

 Raadsvergadering 7 juli 2022; 
hamerstuk 

 

 


