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A-lijst  
  
A 2. Impuls Bestaanszekerheid 1. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2023 

de aanpak ‘Impuls Bestaanszekerheid’ vastgesteld en met 
de voorbereidingen te starten. 

2. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2023 
het gereserveerde bedrag beschikbaar te stellen voor de 
aanpak ‘Impuls Bestaanszekerheid’. 

3. De raad op de hoogte te stellen via de raadsmededeling. 
4. De sociale raad te informeren via de brief ‘Reactie op 

ongevraagd advies over de armoedeproblematiek’. 
  
A 4.  Tweede bestuurlijke monitor 2022 

gecorrigeerd naar aanleiding van foutieve 
doorrekening meicirculaire 

De raad voor te stellen: 
1. De gecorrigeerde tweede bestuurlijke monitor 2022 vast 

te stellen, met daarin:  
a. De voordelige financiële consequenties van de 

meicirculaire van het Rijk over het Gemeentefonds ad.  
€ 1.517.000, zoals die in hoofdstuk 2 Autonome 
ontwikkelingen zijn weergegeven.  

b. De in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen met 
nadelige financiële consequenties tot een bedrag van 
€ 3.856.000. 

2. Het saldo van de kosten en inkomsten van de coronacrisis 
uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de 
gemeente Doetinchem komen ad. € 749.000 ten laste te 
brengen van de coronareserve. 

3. Het resterende saldo van de genoemde mutaties uit de 
tweede bestuurlijke monitor 2022 ad - € 2.339.000, ten 
laste te brengen van de algemene reserve. 

4. De in hoofdstuk 3 weergegeven technische begrotings-
wijzigingen vast te stellen. 

5. De begroting 2022 overeenkomstig bovenstaande 
beslispunten te wijzigen en hiertoe de 24e wijziging vast 
te stellen. 

  
A 5.  Begroting 2023 gemeente Doetinchem 

gecorrigeerd 
De raad voor te stellen 
1. De gecorrigeerde begroting 2023 vast te stellen, waarmee 

ook wordt besloten: 
a. Een voorbereidingskrediet ruimtelijke projecten 

beschikbaar te stellen van € 750.000  
b. De kredieten, zoals benoemd 5.9 en 5.10 van de 

begroting, te verstrekken.  
c. De bestemmingsreserve grote evenementen in te 

stellen.  
d. De bestemmingsreserve investeringsfonds in te stellen 
e. De bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling 2023 in 

te stellen 
2. De doelen en functies van de bestemmingsreserves vast te 

stellen. 
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 4 oktober vastgesteld. 
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B 4. Addendum DVO wet Inburgering Laborijn Ingestemd met het eerste addendum behorende bij de 

Dienstverleningsovereenkomst Wet Inburgering. Het 
addendum betreft artikelen met aanvullende afspraken over 
financieel ontzorgen, volmacht over de inkoop van 
inburgeringstrajecten en nadere regels over het archiveren 
van de stukken. 

  
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


