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Besluitenlijst gemeenteraad 25 mei 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage.  
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda is gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda worden toegevoegd: 
- Nadere inlichtingen naar aanleiding van de 

mondelinge beantwoording door 
wethouder Langeveld van de artikel 38-
vragen van de SP over rechtszaak cliënten 
Autimaat over zorgindicatie; 

- de motie van de PvdA e.a. over stedenband 
Oekraïne. 

 

2. Besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 28 april 2022 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  De PvdA stelt vragen over voorgenomen 
landelijke veranderingen jeugdzorg. 
 
GBD stelt vragen over needle spiking. 
 
GroenLinks stelt vragen over opvang 
vluchtelingen in Ter Apel. 

 

4.1. Conceptprogrammabegroting 2023 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 

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 
1ste begrotingswijziging van de concept-
programmabegroting 2023 gericht op de 
uitvoering van ‘GGD NOG Robuust’. 

4. Geen zienswijze in te brengen op de 
2de begrotingswijziging van de concept-
programmabegroting 2023 gericht op de 
‘jeugdgezondheid adolescenten’. 

 Aangenomen (bij 
hamerslag) 

 
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/29-mei/19:30
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5. Het financiële effect van de 1ste en 2de 
begrotingswijziging 2023 te verwerken in 
onze begroting 2023.  

6. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te 
informeren over deze reactie. 

5. Ingekomen brieven   Aangenomen (bij 
hamerslag) 

6. Nadere inlichtingen artikel 38-
vragen SP over rechtszaak cliënten 
Autimaat over zorgindicatie 

   

7. Motie PvdA e.a. over stedenband 
Oekraïne 

De burgemeester op te dragen een brief te 
sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken 
met daarin opgenomen: 
- dat de gemeente Doetinchem graag zou zien 

dat de oproep van president Zelensky om 
Oekraïense steden en dorpen te adopteren 
uitgewerkt gaat worden; 

- dat er landelijke stroomlijning komt bij de 
mogelijkheid voor Nederlandse gemeenten 
om Oekraïense steden of dorpen te steunen, 
om het hen makkelijker te maken deze 
steden en dorpen te steunen en eventueel te 
adopteren; 

- dat de gemeente Doetinchem, gezien onze 
rijke historie en onze grote betrokkenheid 
bij Oekraïne, direct kenbaar maakt dat wij na 
deze uitwerking graag willen bijdragen waar 
dit mogelijk is. 

 Aangenomen 
Voor: CDA, PvdA, 
VVD, PvLM, GBD, 
D66, SP, 
GroenLinks, LBD, 
CU-SGP 
Tegen: FvD 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 7 juli 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


