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

Decembercirculaire gemeentefonds 2021. 
2. Het resultaat hiervan voor 2021, van € 46.000 voordelig, 

te verwerken in de jaarrekening 2021. 
3. De resultaten voor de jaarschijven 2022-2025 conform de 

gebruikelijke systematiek voor 2022 via de 1e Bestuurlijke 
monitor 2022 te verwerken in de begroting 2022 en de 
ontwikkelingen vanaf de jaarschijf 2023 te verwerken bij 
de eerstvolgende bijstelling van het financieel 
meerjarenperspectief. 

4. Kennis genomen van de taakmutaties (A, B en C) uit deze 
circulaire. 

5. De algemene taakmutaties (A) en de taakmutaties Corona 
regionaal (B) voor wat betreft jaarschijf 2021 bij de 
jaarrekening te vertalen naar het beleidsveld en de 
jaarschijven 2022-2025 conform de gebruikelijke 
systematiek voor 2022 via de 1e Bestuurlijke monitor 2022  
te verwerken in de begroting 2022 en de ontwikkelingen 
vanaf de jaarschijf 2023 te verwerken bij de eerstvolgende 
bijstelling van het financieel meerjarenperspectief. 

6. De lokale taakmutaties (C) als gevolg van het aanvullende 
Coronapakket net als bij eerdere Coronapakketten voor 
de jaarschijf 2021 in de jaarrekening toe te voegen aan de 
reserve Corona en voor de jaarschijf 2022 bij de 
bestuurlijke monitor toe te voegen aan de reserve 
Corona. 

7. De raad via een raadsmededeling te informeren over de 
uitkomsten. 

  
A 4. Wijzigen productaanbod ZOOV op Maat in 

2022 
1. Ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het 

productaanbod van ZOOV op Maat in 2022. 
2. De Sociale Raad met een antwoordbrief te informeren 

over dit besluit. 
  
A 5. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG De raad voor te stellen: 

1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG vast 
te stellen waarin het bestuur van de GGD wordt verzocht: 

a. De gevraagde extra financiële investeringen voor de 
uitwerking van de zeven aandachtspunten 
‘takendiscussie’ de komende jaren daartoe strikt te 
beperken; daarbij benadrukken wij het belang om 
de (financiële) voordelen van samenwerking op te 
zoeken. 

b. Gemeenten bij de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten aan de voorkant te betrekken bij 
de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk 
en direct relevant voor gemeenten zijn. 

c. Medewerking daar waar wij de dienstverlening van 
meer nabij willen monitoren op inzet en resultaat. 

d. Gemeenten op de hoogte te houden van de 
resultaten van de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten. 
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Vervolg van besluit A 5. Uitgangspuntennota 2023 
GGD NOG 

2. De brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG vast 
te stellen waarin de reactie op de Uitgangspuntennota 
2023 van de gemeenteraad Doetinchem staat verwoord. 

3. De financiële gevolgen te vertalen in de gemeente-
begroting 2023 op basis van de definitieve cijfers uit de 
programmabegroting 2023 GGD NOG. 

  
A 6. Uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid 

Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023 
1. De uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid Divers in 

gemeente Doetinchem 2022-2023 vastgesteld met de 
navolgende rollen: 

a. Als communicatiekanaal. 
b. Als gesprekspartner voor onderwijs, 

maatschappelijke instellingen en werkgevers. 
c. Als ondersteuner van (burger)initiatief uit de 

samenleving. 
d. Als werkgever 
e. Als inkoper en subsidiegever 

2. De uitvoeringsagenda via een raadsmededeling te delen 
met de raad. 

3. Met een brief te reageren op het gevraagde advies van de 
Sociale Raad. 

4. Kennis genomen van het onderzoeksrapport. 
5. Ingestemd met de factsheet Inclusie Doetinchem Spreekt. 
6. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 

2021 er mee ingestemd dat er een bestemmingsvoorstel 
(van € 15.000) wordt opgenomen voor uitvoering 
diversiteitsbeleid (budget FCL 46100208). 

7. In de raadsmededeling dit bestemmingsvoorstel te 
vermelden. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 11 januari 2022 vastgesteld. 
  
B 4. Bleeksestraat 8-10 Wehl, realiseren 

vervangende bedrijfswoning 
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren 

van een vervangende bedrijfswoning bij Bleeksestraat 8 in 
Wehl en de daarvoor noodzakelijke vormverandering van 
het agrarisch bouwvlak. 

2. In principe medewerking te verlenen voor het vergroten 
van het bouwvlak van Bleeksestraat 10 in Wehl, waarvoor 
het bouwvlak van Bleeksestraat 8 wordt verkleind. 

3. De afspraken vast te leggen in een op te stellen 
anterieure overeenkomst. 

4. Dit principebesluit vervalt als initiatiefnemers niet binnen 
12 maanden na dit principebesluit de benodigde stukken 
aanleveren. 
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B 6. Aanleg riolering Vijverlaan 6 1. Het pand aan de Vijverlaan 6 aan te sluiten op de 
riolering. 

2. In 2022 incidenteel €22.000,- beschikbaar te stellen uit het 
Vastgoedfonds. 

  
B 7.  Subsidieregeling gespikkeld bezit 

Overstegen 
1. De ‘Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere 

huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022 – 
2023’ vastgesteld. 

2. De subsidie van € 2.439.154,- die verleend is door Regio 
8RHK, alsmede het budget ‘verduurzaming 
woningvoorraad’ van € 172.000,- in te zetten voor deze 
subsidieregeling. 

3. Mandaat te verlenen aan de directeur van AGEM 
Energieloket B.V. voor de uitvoering van de 
‘Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere 
huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2021 – 
2022’. 

4. De raad voor te stellen:  
a. Vooruitlopend op bestemming van het jaarrekening-

resultaat 2021 het niet gebruikte budget voor 
‘verduurzaming woningvoorraad’ van € 172.000,- over 
te hevelen naar 2022. 

b. Aanvullend een budget van € 2.439.154,- ter 
beschikking te stellen voor de vitalisering van 
verouderde woongebieden, te dekken door 
ontvangen subsidie van € 2.439.154,- (20e wijziging 
van de begroting 2022). 

  
B 8. Stembureaulokalen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart, 
15 maart en 16 maart 2022. 

1. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 
32 stembureaulokalen vastgesteld. 

2. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 8 
stembureaulokalen aangewezen waar op 14 maart 2022 
en 15 maart 2022 de mogelijkheid bestaat vervroegd een 
stem uit te brengen. 

  
B 9. Vaststelling subsidie Peuterzomerspelen 

2021 
1. Het subsidiebedrag voor uitvoering van de 

Peuterzomerspelen 2021 vastgesteld op € 65.695. 
2. Het nog verschuldigde bedrag € 65.695 te verstrekken 

(dekking t.l.v. het budget onderwijsachterstanden beleid – 
4.430.45.01). 

3. De projectleider van de Peuterzomerspelen via de 
beschikking over de subsidievaststelling op de hoogte te 
stellen. 

  
B 10. Vaststelling subsidie Zomerschool 2021 1. Het subsidiebedrag voor uitvoering van de Zomerschool 

2021 vastgesteld op € 62.508. 
2. De Zomerschool te continueren vanaf 2022. 
3. Het nog verschuldigde bedrag € 62.508 te verstrekken 

(dekking t.l.v. het budget onderwijsachterstanden beleid – 
4.430.45.01). 

4. De projectleider van de Zomerschool via de beschikking 
over de subsidievaststelling op de hoogte te stellen. 
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B 11. Aanvraag om suppletie ‘Bommenregeling’ 

en bijdrage in de gemaakte kosten 
opsporing niet gesprongen explosieven 

De raad voor te stellen: 
Een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties voor suppletie in de gemaakte 
kosten (68% van € 59.088,88) voor de opsporing van niet 
gesprongen explosieven (zgn. ‘bommenregeling’). 

  
 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


