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Voorstel: 
1. Een bijdrage van € 31.500 leveren aan de liquidatiebalans van het NME 

Centrum, dat per 1 januari 2015 in het geheel ophoudt te bestaan. 
2. Deze uitgave ten laste brengen van de algemene reserve en hiertoe de 

..e wijziging van de begroting 2015 vaststellen.  
 
Stichting Centrum Natuur- en Milieu-Educatie Doetinchem en Omstreken (verder: het NME 
Centrum) voerde voor de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en 
Montferland sinds de oprichting van het NME Centrum in 1994 diensten uit. Hiervoor werden 
NME-budgetovereenkomsten per gemeente afgesloten. 
De gemeente Doetinchem had tot 1 januari 2014 een budgetovereenkomst met het 
NME Centrum. De gemeente stelde hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar waarvoor het 
NME Centrum de natuur- en milieueducatie in de gemeente Doetinchem verzorgde. 
De budgetovereenkomst zou in eerste instantie per 31 december 2012 eindigen, maar dit is 
verlengd tot 31 december 2013. Dit conform het aangenomen raadsamendement van 9 juni 
2011. Er is toen nog eenmalig een bijdrage van € 102.000 beschikbaar gesteld. De besteding 
van dit budget door het NME Centrum is in overleg met ons gebeurd. 
De gemeenten Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek zijn in eerste instantie 
doorgegaan met de samenwerking met het NME Centrum. In het najaar van 2014 is door de 
colleges van deze drie gemeenten formeel besloten om de samenwerking met en de financiële 
bijdrage aan het NME Centrum te stoppen. Dit heeft als gevolg dat het NME Centrum per 
1 januari 2015 ophoudt te bestaan. 
 
Op basis van de liquidatiebalans per 1 januari 2015, die door het NME Centrum is overgelegd, 
blijkt dat de ontbrekende middelen bij liquidatie € 126.000,- bedragen. Dit betekent voor de 
gemeente Doetinchem een bijdrage van € 31.500.  
Binnen de begroting 2015 is geen dekking beschikbaar voor dit bedrag. Het voldoet niet aan de 
voorwaarden onvoorzienbaar, onvermijdbaar of onuitstelbaar en kan dus niet uit de post 
onvoorzien betaald worden. Daarom stellen wij u voor deze bijdrage te dekken uit de 
algemene reserve. 
 
De gemeente Doetinchem heeft geen formeel juridische verplichting richting het NME 
Centrum om geld te betalen voor de financiële afwikkeling van de stichting. 
Het spreekt echter wel van behoorlijk bestuur, zowel richting het NME Centrum als richting 
de andere gemeenten, als de gemeente Doetinchem zich medeverantwoordelijk acht en dus 
financieel bijdraagt aan de ontvlechting van de stichting. Het is ook in het belang van de 
bredere samenwerking met de andere gemeenten. 
De gemeente Doetinchem heeft mede aan de wieg van de oprichting van de stichting gestaan. 
Ook heeft er altijd een afgevaardigde van de gemeenten in het stichtingsbestuur gezeten en 
waren gemeenten daarmee nauw met het werk van het NME centrum verbonden.  
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