
College voltallig : ja 
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,  

  H. Dales, J. Huizinga,  
  F. Langeveld, H. Bulten,  
  R. Steintjes, G. Karssenberg,  
  A. Driessen 

Afwezig : nvt 

                                                                                               

Pagina 1 van 1 

 

Openbare besluitenlijst b&w 
van 25 april 2022 

onderwerp  bes lu i t  b&w  

  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d.19 april 2022 vastgesteld. 
  
B 3. Financiering en bemensing RES 

Achterhoek 2.0 
1. Kennis genomen van de bestuurlijke en ambtelijke 

inrichting van de organisatie voor de Regionale 
energiestrategie (RES) Achterhoek 2.0. 

2. Ermee ingestemd dat het door het Rijk en de provincie 
Gelderland beschikbaar gestelde geld van € 140.000 tot 
31 december 2022 wordt gebruikt voor de financiering 
van de RES-organisatie voor de RES Achterhoek 2.0. 

3. Daartoe bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 
2021 de raad voor te stellen om het niet gebruikte budget 
ad € 60.000 t.b.v. de RES over te boeken naar 2022. 

4. Bij de eerste bestuurlijke monitor de raad budget te 
vragen om de subsidie van € 80.000 van de provincie te 
kunnen uitgeven. 

5. Te zijner tijd de raad te vragen de bedragen zoals 
opgenomen in de meicirculaire 2022 voor deze taak hier 
eveneens voor in te zetten. 

6. Tot die tijd maximaal verplichtingen aan te gaan tot een 
bedrag ad € 140.000. 

7. Akkoord gegeven voor een totale ambtelijke bijdrage aan 
de werkgroepen van gemiddeld acht uur per week. 

  
B 4. Concept programmabegroting 2023 GGD 

NOG 
De raad voor te stellen:  
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van 

GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
2. Geen zienswijze in te brengen op de concept 

Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-
Gelderland. 

3. Geen zienswijze in te brengen op de 1e begrotings-
wijziging van de concept programmabegroting 2023 
gericht op de uitvoering van ‘GGD NOG Robuust’. 

4. Geen zienswijze in te brengen op de 2e begrotings- 
wijziging van de concept programma-begroting 2023 
gericht op de ‘jeugdgezondheid adolescenten’. 

5. Het financiële effect van de 1e en 2e begrotingswijziging 
2023 te verwerken in onze begroting 2023. 

6. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren 
over deze reactie na het raadsbesluit. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 

secretaris      burgemeester 


