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Besluitenlijst gemeenteraad 29 maart 2022 
 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 
 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 
agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijst 
raadsvergadering 24 februari 
2022 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.   

3. Vragenhalfuur  SP stelt naar aanleiding van het zoekraken van een brief 
vragen over de procedure rondom ingekomen brieven. 

 

4.1. Controleplan 2021 Het Controleplan voor de accountantscontrole 
2021 vast te stellen. 

  

4.2. Huisvesting Kentalis 
Onderwijs en Zorg 

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; 

Stemverklaring 
SP stemt wel voor het raadsvoorstel maar hoopt wel dat 
de verkeerssituatie rondom het Raadhuisplein onder de 
aandacht blijft, want daar komen toch wel vaak klachten 
over dat het daar ontzettend druk is, zeker rond 
schooltijden als de school uit gaat. 

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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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. 

4.3. Borgstelling Tennisclub Zuid 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,-. 

 Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

4.4. Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) 

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. 

 Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

4.5. Klachtenregeling gemeente 
Doetinchem 2022 

De Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2022 
vast te stellen. 

 Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

4.6. Derde wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) 

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. 

 Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

4.7. Kadernota 2023-2026 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) 

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. 

 Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 
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5. Ingekomen brieven   Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

6. Toelating nieuw gekozen 
raadsleden 

De nieuw gekozen raadsleden toe te laten.  Aangenomen 
(bij 
hamerslag). 

7. Afscheid van vertrekkende 
raadsleden 

   

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van 28 april 2022, 
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 
 


