
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

ALDUS VASTGESTELD 22 DECEMBER 2016 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a - 2016 

Wij stellen u voor: 

1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Ringweg 4 en 4a - 2016 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

4. Het college opdracht te geven te onderzoeken of een verbod voor dierenverblijven buiten het 

agrarisch bouwvlak noodzakelijk is voor het gehele buitengebied. 

 

2. Aankoop gronden voor verleggen Mullepad en voor natuurontwikkeling 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van het bereikte onderhandelingsresultaat, zoals verwoord in de 

koopovereenkomst. 

2. Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de bereikte 

overeenstemming. 

 

3. Wijziging Verordening Starterslening gemeente Doetinchem 

Wij stellen u voor: 

1. De Starterslening samen met de Combinatielening aan te bieden. 

2. Hiertoe de verordening voor de Starterslening aan te passen. 

3. De nieuwe Verordening Starterslening gemeente Doetinchem vast te stellen.  

 

4. Kredietverlening aankoop Doetinchemseweg 6 te Wehl 

Wij stellen u voor: 

1. Een krediet van €435.000 te verstrekken voor de aankoop van Doetinchemseweg 6 te Wehl. 

2. Hiertoe de 94ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

 

5. Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem 2017 

Wij stellen u voor, de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017 vast te 

stellen. 

 

6. Kader stedenbanden 

Wij stellen u voor: 

1. De stedenbanden met La Libertad, Pardubice en Reasfeld te continueren tot en met 2019. 

2. Voor Stichting Doetinchem en Ontwikkeling Samenwerking (DOS) de bijdrage vast te stellen op 

€ 10.000,- per jaar tot en met 2019 voor de stedenband met La Libertad. 

3. De stedenband met Pardubice te continueren op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

4. De stedenband met Raesfeld te continueren op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
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7. Budgetovereenkomst Bibliotheek West-Achterhoek 2017-2020 

Wij stellen u voor: 

1. Een budgetovereenkomst met de Bibliotheek West-Achterhoek af te sluiten voor de periode 

2017 t/m 2020. 

2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Bronckhorst en Doesburg voor deze 

periode te verlengen voor de uitvoering van de budgetovereenkomst. 

3. De budgetovereenkomst door de Bibliotheek West-Achterhoek te laten uitvoeren op basis van 

de jaarlijks te actualiseren aansturingsstructuur. 

 

8. Toetreding gemeente Aalten tot gemeenschappelijke regeling Laborijn 

Wij stellen u voor, het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot 

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, waarbij wordt 

gerealiseerd dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten met ingang 

van 1 januari 2017 toetreedt als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringorganisatie Laborijn. 

 

9. Derde wijziging gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

Wij stellen u voor: 

1. De derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen. 

2. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 

de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen.  

 

10. Notitie stand van zaken en ontwikkelingen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem 

Wij stellen u voor: 

1. Voor de korte termijn voorstellen te ontwikkelen om: 

a. de capaciteitstekorten van de basisscholen Hogenkamp en De Haven op te lossen; 

b. mogelijke financiële consequenties van herbestemming of instandhouding van gebouwen in 

beeld te brengen. 

2. Als dekking van de kosten aan te wijzen de reserve huisvesting onderwijs. 

3. In 2017 een start te maken met een nieuw huisvestingsplan en een investeringsplan huisvesting 

onderwijs.  

 

11. Krediet en dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2017 

Wij stellen u voor: 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 een krediet beschikbaar te 

stellen van € 125.542,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 ad € 13.458,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 37ste wijziging van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen.  
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12. Extra wijzigingen eigen bijdrage Wmo voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

2. Aan artikel 16 tweede lid de volgende zin toe te voegen: 

De kostprijs voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage van een woningaanpassing of een 

vervoersvoorziening bedraagt in geen geval meer dan € 20.000,- per voorziening. 

3. Deze wijziging treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 

1 januari 2015.  

 

13. Belastingverordeningen 2017 

Wij stellen u voor, de 12 belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. 

 

14. Technische begrotingswijziging 2016 

Wij stellen u voor: 

1. De Technische begrotingswijziging 2016 vast te stellen en daarmee: 

a. krediet van € 1.597.000 beschikbaar te stellen voor de accommodaties van DHC, DZC ’68 en 

Olympus ’58; 

b. krediet van € 147.000 beschikbaar te stellen voor de accommodatie van VVG ’25; 

c. krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van parkeerapparatuur; 

d. in programma 10 Sociaal Domein van begroting 2016 zowel de inkomsten als de uitgaven te 

verhogen met € 164.000; 

e. de begroting 2016 te wijzigen op zowel de lasten als de baten met € 245.000 vanwege  

de ICT-samenwerking. 

2. Hiertoe de 93ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

 

15. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

Wij stellen u voor, de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Doetinchem vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 

16. Wijziging Verordening fractieondersteuning 2010 wat betreft raadsopvolgers 

Ik stel u voor, artikel 16 Begripsomschrijving, lid 1 van de verordening fractieondersteuning 2010 te 

wijzigen in: 

- Een raadsopvolger is een persoon die als zodanig is aangewezen door een in de raad 

vertegenwoordigde politieke groepering. 

 

 

De griffier, 

 

drs. B.P.M. Janssens 


