
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 27 oktober 2021 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Verbeteren binnenklimaat gebouw 'de Gruitpoort' 
Wij stellen u voor: 
1. ten behoeve van het aanpassen van het binnenklimaat van gemeentelijk vastgoed 

‘de Gruitpoort’, een krediet beschikbaar te stellen van minimaal € 247.050 en maximaal 
€ 333.200,- en de kapitaallasten ad minimaal € 20.200,- en maximaal € 26.700 ten laste te 
brengen van de reserve vastgoedfonds; 

2. hiervoor de 56e wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
 
2. Tweede bestuurlijke monitor 2021 gemeente Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
1. De tweede bestuurlijke monitor 2022 vast te stellen, met daarin: 

a. De financiële consequenties van de meicirculaire van het Rijk over het Gemeentefonds, 
zoals die in de raadsmededeling 2021-69 d.d. 29 juni 2021 zijn weergegeven.  

b. De in hoofdstuk één genoemde ontwikkelingen met financiële consequenties tot een 
bedrag van € 1.370.000. 

2. Het saldo van de kosten en inkomsten van de coronacrisis uit deze bestuurlijke monitor die 
voor rekening van de gemeente Doetinchem komen ad. € 344.000, ten laste te brengen van 
de coronareserve.  

3. Gezien de omvang van de coronareserve de bij de 1e Bestuurlijke monitor 2020 gedane 
initiële inleg van € 1,5 miljoen uit de algemene middelen aan de coronareserve weer terug 
te laten vloeien naar de algemene middelen. 

4. Het resterende saldo van onder beslispunt 1a, 1b, 2 en 3 genoemde mutaties uit de tweede 
bestuurlijke monitor 2021 ad € 4.167.000, ten gunste te brengen van de algemene reserve. 

5. De in paragraaf 1.5 weergegeven technische begrotingswijzigingen vast te stellen. 
6. De begroting 2021 overeenkomstig bovenstaande beslispunten te wijzigen en hiertoe de 

53e wijziging vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
3. Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Wij stellen u voor: 
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van een digitale stemhulp. 
2. Te kiezen voor de stemhulp MijnStem. 
3. De kosten voor MijnStem te dekken uit het beschikbare raadsbudget 2021. 
 
 
De griffier       De burgemeester, 
 
drs. B.P.M. Janssens    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2021-69-Meicirculaire-gemeentefonds-2021.pdf

