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onderwerp beslu i t  b&w 

  
A-lijst  
  
A 1. Meerjarensubsidie Stadskamer 2022-2025 1. Kennis genomen van de subsidieaanvraag 2022-2025 en 

bijbehorende stukken van Stichting Stadskamer: 
a. Meerjarenbeleidsplan 2022-2025; 
b. Boekje ‘Welkom bij de stadskamer’ met 

ervaringsverhalen; 
c. Overzicht ‘Stadskamer functies 2021-2025’; 
d. Rapport Maatschappelijke waarde van de Stadskamer; 
e. Begroting; 
f. Aanvullende subsidieaanvragen. 

2. Stichting Stadskamer voor 2022 een subsidie te verlenen 
van €1.497.935. 

3. Ingestemd met het aangaan van een subsidie-
overeenkomst 2022-2025 met Stichting Stadskamer, met 
als voorwaarden dat: 
a. er een periodieke monitor wordt ingericht waarin het 

aantal deelnemers en instroom-, doorstroom- en 
uitstroom van deelnemers inzichtelijk wordt gemaakt; 

b. de kostenverhoudingen tussen de gemeenten waarin 
de Stichting Stadskamer actief is inzichtelijk worden 
gemaakt;  

c. er door de Stadskamer een meerjarenbegroting 2022-
2025 wordt opgesteld die onder meer inzicht biedt in 
de kosten van personeel en huisvesting. 

4. Stichting Stadskamer voor 2022 een subsidie van €145.422 
te verlenen voor de reguliere activiteiten en ervarings-
groepen van Rondom Autisme; 

5. Stichting Stadskamer voor 2022 een subsidie te verlenen 
van €60.000 voor (meer) specialistische dagbesteding in 
de vorm van een voorliggende voorziening; 

6. De subsidieaanvraag van Stichting Stadskamer voor 
‘Prikkelarme voorliggende daginvulling’ geweigerd; 

7. De subsidieaanvraag van Stichting Stadskamer voor 
‘Wijkkamers’ geweigerd; 

8. De subsidieaanvraag van Stichting Stadskamer voor 
‘Stadskamer 2.0 Op weg naar een dementievriendelijke 
gemeente’ geweigerd. 

  
  
B-lijst  
  
B 1. Openbare besluitenlijst De openbare besluitenlijst d.d. 18 januari 2022 vastgesteld na 

aanpassing van de formulering van besluiten B7 en B11. 
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B 3. Kadernota 2023 - 2026 VNOG De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 - 2026 van de 
VNOG. 

2. De VNOG aangeven geen aanleiding te zien tot het geven 
van een reactie op de kadernota 2023 – 2026.  
Daarbij voor de duidelijkheid op te nemen dat Doetinchem 
er vanuit gaat dat de verschuiving van het eigendom van de 
brandweerposten voor nu, en op termijn, budgettair 
neutraal is voor de gemeente, zoals afgesproken in het 
VNOG bestuur. 

3. De VNOG te informeren overeenkomstig de brief.  
Redactie aanpassing raadsvoorstel en brief af te doen door 
portefeuillehouder. 

  
B 4. Vangnetvoorziening zelfstandigen 1. Een vangnetvoorziening in te richten voor zelfstandig 

ondernemers die niet in aanmerking komen voor de 
huidige coronaregeling, maar wel behoefte hebben aan 
ondersteuning en de uitvoering van deze vangnet-
voorziening te beleggen bij het Ondernemerssteunpunt 
van Laborijn. 

2. Voor 2022 eenmalig een deel van het restant TONK-
budget ter hoogte van € 250.000,- te verlenen voor deze 
vangnetvoorziening. 

3. De raad middels een raadsmededeling hiervan op de 
hoogte te stellen. 

  
B 5. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 1. Kennis genomen van de toekenning van 1,4 miljoen euro 

voor Doetinchem uit het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). 

2. De uitwerking van de lokale aanpak in de notitie inzet 
NPO-middelen goedgekeurd en daarmee akkoord gegeven 
voor de verdeling van de middelen zoals in deze notitie 
beschreven, met een verdeling van € 654.556 voor 
maatregelen in het PO, € 690.966 voor maatregelen in het 
VO en € 44.650 voor onderwijsachterstanden. 

3. De offerte van IJsselgroep voor uitbreiding van de inzet van 
de Orthopedagoog Passende Peuteropvang geaccepteerd. 

4. Het onderwijs middels beschikkingen te informeren. 
5. De raad middels een raadsmededeling te informeren. 

  
B 8. Normen- en Toetsingskader 2021 1. Het Normen- en Toetsingskader voor de accountants-

controle 2021 vastgesteld. 
2. Het Normenkader 2021 ter kennisname aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 
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B 9. Planning- & Controlcyclus 2022 gemeente 

Doetinchem 
1. De planning- en controlcyclus 2022 vastgesteld, en 

daarmee: 
a. Het coalitieakkoord 2022-2026 te beschouwen als het 

kaderstellende document voor de begroting 2023; 
b. Het nieuwe college voor te stellen om vóór het 

zomerreces een uitwerking op hoofdlijnen van het 
Coalitieakkoord vast te stellen, dat de basis is voor de 
ambtelijke uitwerking van de begroting 2023; 

c. In de eerste en tweede bestuurlijke monitoren 2022 
technische wijzigingen op de begroting 2022 op te 
nemen; 

d. De raad in december 2022 een eindejaars-
begrotingswijziging 2022 ter besluitvorming aan te 
bieden. 

2. De raad te informeren middels de raadsmededeling. 

  

 
 
        Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
        secretaris      burgemeester 


