
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 18 maart 2022 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Controleplan 2021 
Wij stellen u voor, het Controleplan voor de accountantscontrole 2021 vast te stellen. 
 
2. Huisvesting Kentalis Onderwijs en Zorg 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de door het college vastgestelde memo huisvestingsvraagstuk Kentalis. 
2. Ten behoeve van het aanpassen van het schoolgebouw aan Vondelstraat 220, een krediet 

beschikbaar te stellen van € 121.000, 
a. de eenmalige exploitatiekosten voor het jaar 2022 van € 52.300, ten laste te brengen van 

de reserve onderwijshuisvesting; 
b. de kapitaallasten vanaf 2023 ad € 4.600 ten laste brengen van de reserve 

onderwijshuisvesting. 
3. Ten behoeve van het aanpassen van het pand aan Raadhuisplein 1 Wehl, een krediet 

beschikbaar te stellen van € 885.100 en: 
a. de eenmalige exploitatiekosten voor het jaar 2022 van € 12.000, ten laste brengen van de 

reserve Vastgoedfonds; 
b. de kapitaallasten vanaf 2023 ad € 1.750 en de eenmalige exploitatiekosten voor het jaar 

2022 van € 12.000, ten laste brengen van de reserve Vastgoedfonds; 
c. de kapitaallasten vanaf 2023 ad € 19.400 ten laste te brengen van de reserve 

onderwijshuisvesting; 
d. de resterende kapitaallasten vanaf 2023 ad € 20.400 te dekken uit de aanvullende 

huurprijs. 
4. Voor de onderdelen 2a en 3a de 21ste begrotingswijziging van de gemeentebegroting 2022 

vast te stellen en de begrotingswijzigingen vanaf 2023 te verwerken in de begroting 2023. 
 
3. Borgstelling Tennisclub Zuid 
Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen besluit 
van het college van burgemeester en wethouders om aan Tennisclub Zuid een borgstelling af te 
geven van € 100.000,-. 
 
4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
Wij stellen u voor, het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 
akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende 
toelichting van de Omgevingsdienst Achterhoek. 
 
5. Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2022 
Wij stellen u voor, de Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2022 vast te stellen. 
 
6. Derde wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

(VNOG) 
Wij stellen u voor: 
1. Het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de door de Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland voorgestelde derde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling. 

2. Geen wensen en/of bedenkingen ten aanzien van oprichting en deelname van/aan de 
stichting “risicobeheer veiligheidsregio's” te hebben. 
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7. Kadernota 2023-2026 Veiligheidsregio-Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2023-2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

(VNOG). 
2. Bij de VNOG onder de aandacht brengen van de door het algemeen bestuur gemaakte 

afspraak dat de voorgenomen eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne aan de 
Stokhorstweg 1 te Doetinchem budgettair neutraal is. 

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


