
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 
 
 Doetinchem, 29 juni 2022 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Beheersverordening 'Landelijk gebied – 2020, reparatie 2022' 
Wij stellen u voor: 
1. De beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020, reparatie 2022’ vast te stellen. 
2. Te bepalen dat de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020, reparatie 2022’ een dag na 

publicatie in werking treedt. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
2. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR Laborijn 
Wij stellen u voor, als zienswijze aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te 
kunnen vinden in de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de 
GR Laborijn. 
 
3. Begroting 2023 Regio Achterhoek 
Wij stellen u voor: 
1. Een zienswijze op de Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek bij het dagelijks bestuur 

van de Regio Achterhoek naar voren te brengen, welke in hoofdzaak behelst: 
a. dat het wenselijk is om het Investeringsfonds ruimhartig in te zetten on snelle vooruitgang 

te boeken op het gebied van wonen en mobiliteit; 
b. dat het inzetten van regionale gelden voor het co-financieringsdeel van gemeenten voor 

projecten een positieve impuls kan geven; 
c. dat het wenselijk is om te bediscussiëren of het overschot op de jaarrekening ook op de 

lange termijn in de begroting van Regio Achterhoek moet worden opgenomen; 
d. dat dit aanleiding is voor de gemeente Doetinchem om voor de begroting van de Regio 

Achterhoek te stemmen. 
2. De stijging van de autonome kosten mee te nemen in de opbouw van de begroting 2023. 
 
4. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022 
Wij stellen u voor, de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022 met ingang 
van 1 juli 2022 vast te stellen. 
 
5. Jaarstukken en begrotingen Omgevingsdienst Achterhoek 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek. 
2. Geen zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de 

Omgevingsdienst Achterhoek. 
 
6. Eerste bestuurlijke monitor 2022 
Wij stellen u voor: 

1. De eerste bestuurlijke monitor 2022 vast te stellen, met daarin de financiële consequenties 
voor de begroting 2022 van: 
a. De septembercirculaire 2021 over het Gemeentefonds (zie raadsmededeling 2021-92 d.d. 

12 oktober 2021). Daardoor wordt:  
i. € 1.863.000 ten gunste van de algemene reserve gebracht  
ii. € 4.314 .000 ten laste van het beleidsveld gebracht  
iii. € 324.000 ten gunste van de reserve Corona gebracht. 
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b. De decembercirculaire 2021 over het Gemeentefonds (zie raadsmededeling 2022-05 d.d. 
18 januari 2022). Daardoor wordt:  

i. € 26.000 ten laste van de algemene reserve gebracht  
ii. € 500.000 ten gunste van het beleidsveld gebracht en  
iii. € 86.000 ten gunste van de reserve Corona gebracht 

c. Het nadelig verschil tussen het Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2022 en 
MPO 2021 van € 411.000 over 2022, dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht. 
Dit, vooruitlopend op de vaststelling van de MPO 2022. 

2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de gemeente 
Doetinchem komen ad € 732.000 ten laste te brengen van de reserve Corona. 

3. Het daarna resterende nadelig saldo van de eerste bestuurlijke monitor 2022 ten opzichte van 
de begroting 2022 ad € 5.096.000 laste van de algemene reserve te brengen. 

4. De in hoofdstuk 4 van de eerste bestuurlijke monitor 2022 weergegeven technische 
begrotingswijzigingen, inclusief de technische wijzigingen vooruitlopend op vaststelling van 
de MPO 2022 vast te stellen.  

5. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 met één jaar tot en met 2022 te verlengen en het 
onderliggende kostendekkingsplan zoals in bijlage 2 is opgenomen, voor de jaarschijf 2022 
vast te stellen. 

6. De begroting 2022 overeenkomstig bovenstaande beslispunten te wijzigen en hiertoe de 
22e wijziging vast te stellen. 

 
7. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2022 
Wij stellen u voor: 
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2022 vast te stellen en daarmee: 

- kennis te nemen van de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkellocaties; 
- de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. 

2. De bijstelling van de verwachte financiële effecten van de grondexploitaties voor het jaar 
2022 én de raming per grondexploitatie te verwerken in de eerste bestuurlijke monitor 2022. 
(De financiële effecten hebben betrekking op het verschil in prognose tussen het MPO 2022 
en MPO 2021 en komen ten laste van de algemene middelen). 

3. De bijstelling van de verwachte financiële effecten van de grondexploitaties voor het jaar 
2023 en verder, te verwerken in de begroting 2023. (De financiële effecten hebben 
betrekking op het verschil in prognose tussen het MPO 2022 en MPO 2021 voor de jaren 
2023-2025 en komen ten gunste van/ten laste van de algemene middelen). 

4. Een krediet van € 2,93 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van investeringen in 2023 die 
reeds zijn voorzien en deel uitmaken van het MPO te verwerken in de begroting 2023 met als 
dekking de desbetreffende projecten. 

5. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitaties geheimhouding op te leggen, te bekrachtigen op basis van artikel 25, 
derde lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b, van 
de Wet open overheid (economische en financiële belangen gemeente). 
Geheimhouding betreft de bijlage: 
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij raadsvoorstel). 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
  



 3 
 
 Doetinchem, 29 juni 2022 
 
 
8. Diverse benoemingen raadsperiode 2022-2026 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de door het college vastgestelde vertegenwoordigingen, conform 

onderstaand overzicht. 
2. De onderstaande overige vertegenwoordigingen vast te stellen. 
3. De onderstaande invulling van de diverse raadsfuncties vast te stellen. 
 

Vertegenwoordigingen 
(door het college vastgesteld) 
 

 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(AB) 

Burgemeester M. Boumans 
(wettelijk bepaald) 
 

Uitvoeringsorganisatie Laborijn (AB) Wethouder Huizinga 
Wethouder Moors 
Wethouder Dales (plaatsvervanger) 
 

Omgevingsdienst Achterhoek (AB) Wethouder Bulten 
Wethouder Steintjes (plaatsvervanger) 
 

GGD Noord- en Oost-Gelderland (AB) Wethouder Huizinga 
Wethouder Moors (plaatsvervanger) 
 

Buha BV (aandeelhoudersvergadering) Wethouder Dales 
 

Buurtplein BV (aandeelhoudersvergadering) Wethouder Steintjes 
 

Sportbedrijf Doetinchem BV 
(aandeelhoudersvergadering) 

Wethouder Huizinga 
 
 

Schouwburg Amphion 
(aandeelhoudersvergadering) 

Wethouder Moors 
 
 

Alliander (NV) (aandeelhoudersvergadering) Wethouder Bulten 
 

Bank Nederlandse Gemeenten 
(aandeelhoudersvergadering) 
 

Wethouder Bulten 

Vitens (NV) (aandeelhoudersvergadering) Wethouder Bulten 
 

Leisurelands (aandeelhoudersvergadering) 
 

Wethouder Bulten 

AGEM Gemeentelijke Energie BV 
(aandeelhoudersvergadering) 
 

Wethouder Bulten 

Coöperatie AGEM UA (algemene 
ledenvergadering) 
 

Wethouder Steintjes 
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Vertegenwoordigingen 
(door de raad vastgesteld) 
 

 

Regio Achterhoek (AB) Burgemeester M. Boumans 
Wethouder Lambregts (plaatsvervanger) 
 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (AB) Wethouder Dales 
Wethouder Huizinga (plaatsvervanger) 
 

EUREGIO (AB) 
 

Burgemeester Boumans 
M. Hebels 
C.F.P.M. van Pul 
 
P.G.M. Hilferink (plaatsvervanger) 
D.E. Lieberwerth (plaatsvervanger) 
 

EUREGIO (raad) 
 

Burgemeester Boumans 
M. Hebels 
 

Euregio Rijn-Waal (raad) 
 

Burgemeester Boumans 
R. Ooms 
D.E. Lieberwerth 
 
M. Hebels (plaatsvervanger) 
E.R. Ketting (plaatsvervanger) 
 

DOS (Doetinchem en 
Ontwikkelingssamenwerking) 
 

M.R.M. Zaaijer 

Doetinchems Fonds Gemeentespaarbank 
 

Burgemeester Boumans 
R. Ooms 
J.H. Teunissen 
C.F.P.M. van Pul 
 

 
 

Raadsfunctie 
 

 

Nestor van de raad J.H.A. Putman 
 

Vicevoorzitter raad 
Tweede vicevoorzitter raad 
 

J. Berends 
M.G.G. op de Weegh 
 

Voorzitters beeldvormende raden 
 

J. Berends 
R.G.M. Hummelink 
P.G.M. Hilferink 
R. Ooms 
G.P. Pontier 
M. Hebels 
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Werkgeverscommissie 
 

J. Berends (voorzitter) 
M.J.G. Wijers 
J.H.A. Putman 
M.I. Linger 
J. Hendriksen 
 

Commissie klankbordgesprekken 
burgemeester 
 

J. Berends (voorzitter) 
M.G.G. op de Weegh (vicevoorzitter) 
Overige fractievoorzitters (leden) 
  

Commissie voor het onderzoek op de 
geloofsbrieven 
 

E.R. Ketting 
M.R.M. Zaaijer 
J. Knipping 
K. van den Dikkenberg (plaatsvervanger) 
J.H. Teunissen (plaatsvervanger) 
 

Auditcommissie 
 

M.J.G. Wijers (voorzitter) 
J. Knipping (vicevoorzitter) 
R.B.J. Veldkamp 
J.H. Teunissen 
R. Ooms 
E.J.M. Kasteleijn 
J.G.A. Mullink 
D.E. Lieberwerth 
J. Hendriksen 
T. Ebbers 
N. Kostelac 
 

Raadswerkgroep Vinger aan de pols 
 

M. Hebels (voorzitter) 
P.G.M. Hilferink 
A.W.N. Veldhuis 
G.J.M. Winters 
R.L. Giesen 
M.C. Faber 
E.J. Nonkes 
K. van den Dikkenberg 
S.M. Pijning 
R.J. Evers 
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Raadswerkgroep Laborijn 
(Doetinchemse vertegenwoordiging) 
 

R.A.H. Hollander 
S.M. Pijning 
G.P. Pontier 
R.J. Evers 
 
G.J.M. Winters (plaatsvervanger) 
B.J. Stinissen (plaatsvervanger) 
 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


