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ALDUS VASTGESTELD 25 JUNI 2015
Hamerstukken
1. Burgerinitiatief Gescoterrein Gaanderen
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met de door ons voorgestelde aankoop van het Gescoterrein in
Gaanderen voor een bedrag van € 1,- van Sité woondiensten voor de realisatie van een
park door Stichting burgerinitiatief Natuurpark Gesco Gaanderen.
2. Hiertoe de 74ste begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van ons voornemen om het bestemmingsplan voor het Gescoterrein in
Gaanderen te wijzigen van bestemming ‘industrie’ in bestemming ‘groen’ om hiermee de
plannen voor het burgerinitiatief mogelijk te maken.
2. Instellen gemeentelijke Ombudsman
Wij stellen u voor:
1. Per 1 januari 2016 de behandeling van verzoekschriften op te dragen aan een
gemeentelijke Ombudsman.
2. Het college de opdracht te geven de Nationale ombudsman voor 1 juli 2015 namens de
raad van dit besluit tot instelling op de hoogte te brengen.
3. Het college opdracht te geven een profiel voor een Ombudsman en plaatsvervanger op te
stellen, ter vaststelling door de raad.
4. Het college opdracht te geven de raad een raadsvoorstel te doen toekomen inzake een
verordening over de vergoeding voor de werkzaamheden van deze Ombudsman.
5. Het college opdracht te geven een Ombudsman en plaatsvervanger voor te dragen,
passend binnen het profiel, ter benoeming door de raad.
6. Het college opdracht te geven de operationele implementatie voor 1 januari 2016 vorm te
geven en de regionale samenwerking ter zake hiervan te onderzoeken en indien mogelijk
te organiseren.
3. Statutenwijziging Stichting Achterhoek VO
Wij stellen u voor, in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting
Achterhoek VO.
4. Benoeming leden raad van toezicht Stichting IJsselgraaf
Wij stellen u voor, mevrouw Saskia Poelman, mevrouw Rimke Okma-Middeldorp en de heer
Gert Jan Bannink benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting IJsselgraaf.
5. Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 Regio Achterhoek
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 Regio Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 7100,- over het jaar
2014 eenmalig te reserveren voor het projectplan van de Regio Achterhoek.
3. Hiertoe de 75ste begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
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4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2016 Regio Achterhoek de volgende
zienswijze vast te stellen:
De besluitvorming over wijzigingen in de statuten van de Euregio gaat niet eerder dan in
2016 plaatsvinden. In de begroting 2016 van de Regio Achterhoek kan daar nu niet op
geanticipeerd worden door de verlaging van de bijdrage aan de Euregio met € 0,06 per
inwoner voor (eigen) kerntaken in te zetten. Afhankelijk van de besluitvorming in de
Euregio kan in 2016 een voorstel tot wijziging van de begroting aan de deelnemende
gemeenten worden voorgelegd. Wij stellen voor om eerst dan in overweging te nemen of
daarmee een relatie gelegd kan worden met de doorontwikkeling van regionale
samenwerking.
6. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Wsw Wedeo
Wij stellen u voor:
1. Het jaarverslag 2014 van Wedeo voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het gevoelen van de raad ten aanzien van de voorjaarsbegroting 2016 van Wedeo als
volgt te verwoorden:
a. Instemmen met de begroting 2016 van Wedeo.
7. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG).
2. Als zienswijze bij de begroting 2016 vast te stellen het verzoek aan de VNOG om uit te
gaan van indexering met 0,75% in plaats van met 2,15%.
3. De VNOG te informeren overeenkomst de conceptbrief.
4. Het verschil in het stijgingspercentage ten laste te brengen van de binnen de
gemeentebegroting opgenomen stelpost voor bovennominale ontwikkelingen.
8. Zienswijze programmabegroting GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Wij stellen u voor, de volgende zienswijze over de conceptprogrammabegroting GGD
Noord- en Oost-Gelderland 2016 in te dienen bij het bestuur van de GGD:
- instemmen met de conceptprogrammabegroting 2016;
- melden dat de discussie over de gewenste wijze van indexeren nauwlettend wordt
gevolgd.
9. Leertraject Verdiepingsslag Overheidsparticipatie
Wij stellen u voor:
1. Deel te nemen aan leertraject Verdiepingsslag Overheidsparticipatie.
2. Hiervoor € 3.500 ter beschikking te stellen vanuit het opleidingsbudget van de raad.
3. Hiertoe de 76ste begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
4. Het college te verzoeken het leertraject concreet uit te werken.
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