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A-lijst  
  
A 1. Motie stimuleren afvalscheiding minima 1. Akkoord gegeven voor de onderzoeksaanpak inzake het 

stimuleren van afvalscheiding bij minima. 
2. De raadsmededeling over de uitwerking van de motie 

inzake stimuleren van afvalscheiding bij minima, naar de 
raad te sturen. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2021 vastgesteld. 
  
B 3. Principeakkoord Cao Gemeenten 2021-

2022 
1. Ingestemd met het Principeakkoord Cao Gemeenten 2021-

2022. 
2. De gemeentesecretaris gemachtigd voor het invullen van de 

stemming middels het online stemformulier. 
3. Voor de verwachte extra loonkosten 2021 van € 350.000 

een verplichting op te nemen en deze voor € 140.000 ten 
laste van de stelpost nominale ontwikkelingen te brengen 
en voor € 210.000 ten laste van de loonsom 2021 (resultaat 
personele budgetten). 

4. Het extra benodigde bedrag voor deze loon- en 
premieontwikkelingen voor 2022 en verder van dekking te 
voorzien bij de 1e bestuurlijke monitor 2022 en de 
Begroting 2023. 

5. De eenmalige kosten voor de thuiswerkvergoeding in 2022 
van dekking te voorzien bij de 1e bestuurlijke monitor 
2022. 

  
B 4. Algemene ledenvergadering VNG 1. Kennis genomen van de agenda en de bijbehorende 

stukken van de Algemene ledenvergadering van de VNG 
van 13 januari 2022 alsmede van de geannoteerde 
agenda. 

2. In de Algemene ledenvergadering van de VNG van 13 
januari 2022 akkoord te gaan met de: 

a. benoeming van de notulencommissie van de 
Algemene ledenvergadering van de VNG van 13 
januari 2022; 

b. notulen van de Algemene ledenvergadering van de 
VNG van 16 juni 2021; 

c. resolutie ‘Randvoorwaarden voor de 
hervormingsagenda Jeugd’; 

d. resolutie ‘Naar een uitlegbaar en stabiel beter 
verdeelmodel gemeentefonds’; 

e. wijze van afdoening van de nieuw ingediende 
moties (zie nazending 4 januari 2022); 

f. verantwoording van het VNG-bestuur over de 
afdoening van de eerder door de leden 
aangenomen moties. 
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Vervolg van B4 Algemene ledenvergadering VNG 3. De burgemeester volmacht verleend om namens de 

gemeente Doetinchem overeenkomstig het besluit in het 
tweede beslispunt te stemmen tijdens de Algemene 
ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022. 

4. De raadsmededeling ‘Algemene ledenvergadering VNG’ 
vastgesteld en deze ter kennisname van de gemeenteraad 
te brengen. 

  
B 5. Beslissing op bezwaar kapvergunning 

Tollensstraat 18 
1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften van 3 

november 2021 overgenomen. 
2. De bezwaarschriften gegrond verklaard. 
3. De herplantplicht van boom 5 gewijzigd in “het herplanten 

van een boom met een stamomtrek van minimaal 35 tot 40 
centimeter inclusief een nazorgverplichting”. 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


