
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 19 mei 2022 

 

 

Op donderdag 19 mei 2022 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van woensdag 25 mei 2022. 
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om de vergadering 
in het stadhuis bij te wonen. De vergadering is live te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
 
 
Sessie 1A, 19.30 uur raadzaal     voorzitter: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1. Conceptprogrammabegroting 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-
Gelderland (GGD NOG). Het dagelijks bestuur van de GGD heeft onlangs de jaarstukken 
2021 en conceptbegroting 2023 (tezamen met twee begrotingswijzigingen op die 
conceptbegroting 2023) aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraden 
nemen de jaarstukken voor kennisgeving aan en kunnen een zienswijze geven over de 
conceptbegroting en de bijbehorende begrotingswijzigingen. Het algemeen bestuur van 
de GGD stelt de begroting vervolgens vast. 
 
Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze te geven. Daarnaast stelt het 
college voor om de effecten van de voorgestelde begrotingswijzigingen te verwerken in 
de gemeentelijke begroting voor 2023. 
 
 
 
Toelichting 
In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over de onderwerpen op de 
agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het 
betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit 
genomen.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de 
keuze uit:  
1. Deelnemen aan de vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan over 

een onderwerp op de agenda. Insprekers kunnen aanmelden bij de raadsgriffie.  
2. Een schriftelijke bijdrage sturen. Stuur uw bijdrage voor 12 mei onder vermelding van 

‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. 
 
Raadsbesluit 
Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 25 mei 2022 voor 
een debat tussen de raadsfracties. Die avond neemt de gemeenteraad een besluit over het 
voorstel. 
 
Vergaderstukken 
Alle stukken vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl. Hier vindt u ook de 
contactgegevens van raadsleden. U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie 
richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen.  
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