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A-lijst  
  
A 1. Meicirculaire gemeentefonds 2021 1. Kennis genomen van de financiële uitkomsten van de 

meicirculaire 2021 over het gemeentefonds. 
2. De financiële uitkomsten voor de jaren 2020 en 2021 in de 

2e Bestuurlijke monitor 2021 te verwerken en meerjarig 
ook in het financieel meerjarenperspectief bij de 
begroting 2022-2025. 

3. Bij de samenstelling van de begroting 2022 als 
uitgangspunt te nemen dat de tarieven 2022 van alle 
belastingen (inclusief de ozb), heffingen en leges met het 
inflatiepercentage van de algemene uitkering (pBBP) 
zijnde 1,6% worden verhoogd. 

4. De wijziging in de uitkering op specifieke activiteiten 
(taakmutaties) voorlopig doorvertalen naar de 
bijbehorende budgetten in onze begroting en een nadere 
afweging maken over deze taakmutaties bij de 2e 
bestuurlijke monitor en de begroting 2022-2025. 

5. De raad te informeren middels een raadsmededeling. 
  
A 4. Opgave regionale aanpak ondermijning 1. Deel te nemen aan de regionale opgave Aanpak van 

ondermijning in de Achterhoek en daarvoor structureel 
€15.000,- per jaar beschikbaar te stellen.  

2. De uitvoering van de regionale opgave aanpak van 
ondermijning Achterhoek te beleggen bij de gemeente 
Oost Gelre. 

3. Voor 2021/2022 de kosten ten laste te brengen van het 
budget openbare orde 41200102 / 38900.  

4. In 2022 de deelname te evalueren. 
5. Bij positieve uitkomst van deze evaluatie de structurele 

deelname en bijdrage aan te melden voor de begroting 
van 2023.  

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021 vastgesteld. 
  
B 4. Afronding lokaal sportakkoord en 

voortgang project vitaal sportpark zuid 
1. Ingestemd met het lokaal sportakkoord Doetinchem. 
2. Kennis genomen van de voortgang van het project Vitaal 

Sportpark Zuid 
3. De raad te informeren middels een raadsmededeling 
4. De wethouder sport gemandateerd het lokaal 

sportakkoord te ondertekenen namens gemeente 
Doetinchem (besluit van de burgemeester) 

  
B 5. Vaststelling subsidie Rozengaarde B.V. 2020 1. De aan Rozengaarde B.V. verstrekte subsidie over 2020 

definitief vastgesteld op € 1.035.000. 
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B 6. Verlenen subsidie Maatwerk corona 

ondersteuning 
Op basis van de subsidieregeling Maatwerk corona 
ondersteuning gemeente Doetinchem: 

1. Stichting Openbaar vervoer en speelgoed museum een 
subsidie te verlenen van €4.800,- 

2. Stichting Stadsmuseum Doetinchem een subsidie te 
verlenen van €18.500,- 

3. Stichting Exploitatie De Pol Gaanderen een subsidie te 
verlenen van € 5.100,- 

  

B 7. Samenwerkingsovereenkomst PoHo 
Vrijetijdseconomie 

Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Portefeuille-
houdersoverleg Vrijetijdseconomie. 

  

B 8. Ondertekening Convenant implementatie 
Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

1. Ingestemd met het convenant implementatie Wet wijziging 
woonplaatsbeginsel. 

2. Wethouder Sluiter gemandateerd om namens het College 
het convenant implementatie Wet wijziging 
woonplaatsbeginsel te ondertekenen voor 1 juli 2021. 
(besluit van de burgemeester) 

  

B 9. Humankind vaststelling subsidie VVE 2020 1. Het subsidiebedrag voor de uitvoering van Peuteropvang 
2020 door Stichting Humankind vastgesteld op € 355.247,-. 

2. Het nog verschuldigde bedrag over 2020 groot € 26.428,- 
alsnog verstrekken. (dekking t.l.v. het budget onderwijs-
achterstandenbeleid (4.430.45.01) 

3. Stichting Humankind via een beschikking tot subsidie-
vaststelling op de hoogte te stellen. 

  

B 10. Jaarrekening en sociaal jaarverslag 2020 
Stichting Achterhoek VO 

1. Kennis genomen van de goedgekeurde jaarrekening en 
sociaal jaarverslag 2020 van Stichting Achterhoek VO. 

2. De gemeenteraad te informeren middels een 
raadsmededeling. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


