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MEMO 
 

 
Onderwerp:  Antwoorden op openstaande vragen informatieve raadsbijeenkomst (aanschuifsessie) op 8 juni 

2022 over de jaarstukken 2021, 1e bestuurlijke monitor 2022, MPO 2022 
Van: College van burgemeester en wethouders 
Aan: Gemeenteraad 
Datum: 14 juni 2022 
 

 
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 8 juni jl. is uw raad in de gelegenheid gesteld om technische vragen 
te stellen over de jaarstukken 2021, 1e bestuurlijke monitor 2022 en MPO 2022. In deze memo wordt ingegaan op 
de openstaande vragen. 
 

Fractie Pagina Vraag Antwoord 

MPO 2022 

GBD 14 Op pagina 14 van het MPO staat: ‘’ De 
duurzaamheidslening voor bedrijven en non-profit 
organisaties is het afgelopen jaar 4 keer verstrekt.’’ 
Waarom zijn er maar vier duurzaamheidsleningen 
verstrekt afgelopen jaar en niet meer? 

Op dit moment worden er weinig aanvragen gedaan 
voor de duurzaamheidslening voor bedrijven en non-
profit organisaties. Het is onduidelijk of dit te maken 
heeft met een onbekendheid van de lening of dat de 
lening misschien niet goed aansluit op de vraag vanuit 
de doelgroep. Dit wordt de komende tijd onderzocht. 

Doetinchem centrumstad en Veranderende leefomgeving 

Er resteren geen open vragen of uitzoekvraagstukken. 

Sterke samenleving 

PvdA 90 Jaarstukken 2021 
Waarom heeft het Buurtplein vreemd vermogen? 

Het vreemd vermogen van Buurtplein bestaat uit 
kortlopende schulden die voortkomen uit de normale 
bedrijfsprocessen. Het grootste gedeelte van de schuld, 
€ 2.300.000, is de schuld aan de gemeente Doetinchem 
in verband met vooruit gefactureerde bedragen voor 
1ste kwartaal van het komend jaar. De andere 
bedragen zijn de kortlopende schulden uit hoofde van 
pensioenpremies, vakantiedagen, crediteuren, 
loonheffing, omzetbelasting enzovoort. 

Christen-
Unie-SGP 

10 1e bestuurlijke monitor 2022 
Is de 1,5 miljoen in 2022 structureel of incidenteel? 

Op basis van de ontvangen 1e kwartaalrapportage 2022 
en de begroting 2023-2026 van Laborijn zijn de 
resultaten als volgt: 
2022: € 1.540.000 V 
2023: € 12.000 V 
2024: € 33.000 V 
2025: € 33.000 V 
2026: € 177.000 V 
Het betreft een structurele resultaatsverwachting voor 
de jaren 2022-2026 waarbinnen de bedragen jaarlijks 
fluctueren. 

Organisatie en financiën 

VVD 71 Jaarstukken 2021 
Hoeveel vacatures staan er momenteel open bij de 
gemeente Doetinchem? 

Er staan op dit moment 13 vacatures online op Werken 
in Gelderland. 

 
 
 


