
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 16 februari 2022 
 
ALDUS VASTGESTELD 24 FEBRUARI 2022 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Wij stellen u voor, 
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) vast te 

stellen waarin het bestuur van de GGD wordt verzocht om:  
a. de gevraagde extra financiële investeringen voor de uitwerking van de zeven 

aandachtspunten ‘takendiscussie’ de komende jaren daartoe strikt te beperken; daarbij 
benadrukken wij het belang om de (financiële) voordelen van samenwerking op te 
zoeken; 

b. gemeenten bij de uitwerking van de zeven aandachtspunten aan de voorkant te 
betrekken bij de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor 
gemeenten zijn; 

c. medewerking daar waar wij de dienstverlening van meer nabij willen monitoren op inzet 
en resultaat; 

d. gemeenten op de hoogte te houden van de resultaten van de uitwerking van de zeven 
aandachtspunten. 

2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen.  
3. De financiële gevolgen te vertalen in de gemeentebegroting 2023 op basis van de definitieve 

cijfers uit de programmabegroting 2023 GGD NOG. 
 
2. Aanvraag om suppletie ‘Bommenregeling’ en bijdrage in de gemaakte kosten opsporing niet 

gesprongen explosieven 
Wij stellen u voor, een aanvraag in te dienen bij het ministerie van binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties voor suppletie in de gemaakte kosten (68% van € 59.088,88) voor de 
opsporing van niet gesprongen explosieven (zgn. ‘bommenregeling’). 
 
3. Budget beschikbaar stellen subsidie Regio 8RHK 
Wij stellen u voor: 
1. Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 het niet gebruikte 

budget voor ‘verduurzaming woningvoorraad’ van € 172.000,- over te hevelen naar 2022. 
2. Aanvullend een budget ad € 2.439.154,- ter beschikking te stellen voor de vitalisering van 

verouderde woongebieden te dekken door ontvangen subsidie ad € 2.439.154,- en hiertoe de 
20e wijzing van de begroting 2022 vast te stellen. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
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4. Instellen auditcommissie 
Wij stellen u voor: 
1. Een auditcommissie in te stellen, als een commissie conform artikel 84 van de Gemeentewet. 
2. Bij de samenstelling van de auditcommissie te kiezen voor het fractiemodel. 
3. De vergaderingen van de auditcommissie in beslotenheid te houden, waarbij de adviezen van 

de commissie aan de gemeenteraad openbaar zijn. 
4. Na de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de auditcommissie te benoemen. 
5. De auditcommissie voor haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement op te laten 

stellen en hiervan de raad op de hoogte te stellen. 
6. Over vier jaar de werkwijze van de auditcommissie te evalueren.  
 
 
De locogriffier,       de voorzitter van de raadswerkgroep 
           Aanbesteding accountantsdiensten, 
 
M.A. Schennink-Braaksma    B.H.M. Ernst 

 


