Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 12
Doetinchem, 6 april 2016

ALDUS VASTGESTELD 15 APRIL 2016
Hamerstukken
1. Wijzigingen verordeningen Participatiewet
Wij stellen u voor:
1. De hierna genoemde, gewijzigde verordeningen vast te stellen:
a. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Doetinchem 2016.
b. Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2016.
c. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2016.
d. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2016.
e. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ en verrekening bestuurlijke boete
bij recidive gemeente Doetinchem 2016.
2. De hierna genoemde verordeningen in te trekken:
a. Verordening Wet kinderopvang gemeente Doetinchem 2005.
b. Verordening handhaving Wet werk en bijstand.
2. Krediet afronding stationsomgeving Gaanderen
Wij stellen u voor:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 375.000 ten behoeve van de afronding van de
stationsomgeving in Gaanderen, waarvan € 344.711 ten laste van de subsidie Stationshalte
Gaanderen en € 30.000 ten laste van het krediet Herinrichting Hoofdstraat Gaanderen.
2. Hiertoe de 52ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen.
3. Vaststellen bebouwdekomgrenzen
Wij stellen u voor, de bebouwdekomgrenzen Nieuw Wehl, Wehl, Doetinchem, Langerak,
IJzevoorde, Gaanderen, Halle Nijman vast te stellen.
4. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2016 - 2020
Wij stellen u voor:
1. Het ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Doetinchem 2016 - 2020 vast te stellen en in te
stemmen met:
a. de genoemde doelen, onderzoeken en maatregelen in het GRP 2016 - 2020;
b. de voorgenomen investeringen;
c. het voorgestelde kostendekkingsplan.
2. De begroting 2016 te wijzigen (53ste begrotingswijziging 2016).
3. Het voordeel van € 125.000 (btw-component) te betrekken bij de Voorjaarsnota 2016.
5. Welstand Doetinchem - actualisering Welstandsnota
Wij stellen u voor, de geactualiseerde Welstandsnota vast te stellen.
6. Externe vertegenwoordiging in Regio Achterhoek
Wij stellen u voor, wethouder Sluiter aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
(AB) van de Regio Achterhoek.
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7. Actualisatie Verordening rekenkamercommissie
Wij stellen u voor:
1. De Verordening op de rekenkamercommissie 2016 vast te stellen.
2. De onderzoeksvergoeding eenmalig te verhogen naar € 2200,- per jaar.
8. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste voor de heer C.J. Telder
Wij stellen u voor, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van
één jaar aan de heer C.J. Telder.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De locoburgemeester,
ing. N. van Waart

drs. P.C. Drenth

