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A-lijst

Bedrijfsvoering
A 1. Jaarstukken 2017. De Jaarstukken 2017 vastgesteld.

De Jaarrekening in een oogopslag vast to stellen.
Aan de raad voor to stellen om de Jaarstukken 2017 vast to
stellen. Daarmee besluit de raad ook:
a. Tot het bestemmen van € 2.726.000 voor activiteiten in

de begroting 2018.
b. Het negatieve resultaat 2017 van € 834.000 to

onttrekken aan de algemene reserve.
c. Kennis to nemen van de goedkeurende controle-

verklaring van onze accountant.

Maatschappij
A 3. Vaststellen Integraal Huisvestingsplan

Onderwijs 2018.
De gemeenteraad voor to stellen:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 vast to

stellen.
2. De volgende gemeentelijke kaders vast to stellen voor

uitwerking van de uitvoeringsagenda:
a. Het voortzetten van beleid om IKC vorming to

stimuleren in het basis- en speciaal onderwijs voor 0 tot
13 jarigen, waarbij:

— visies worden ontwikkeld voor doorlopende leer- en
ontwikkelingslijnen (opvang; leren; ontmoeten;
ontspannen).

— wijkfuncties en zorgfuncties in het kader van jeugdzorg
en passend onderwijs worden ingepast.

b. De aanvragen om een voorziening in de huisvesting
moeten worden gedaan op basis van een integrate
(wijk)visie.

3. De uitvoeringsagenda en volgorde van uitwerking vast to
stellen van de volgende projecten:
a. De toekomstige huisvesting van het voortgezet

onderwijs.
b. De huisvesting van de Wilhelminaschool.
c. De huisvesting van de basisscholen in De Huet I en II

mogelijk in combinatie met het speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs (cluster 3).

— bij de uitwerking de renovatie van gebouwen als
mogelijke oplossing in beeld to brengen en bij de
besluitvorming to betrekken.

— De kosten van de haalbaarheidsonderzoeken to dekken
van de begroting onderwijs (44302503 planning
nieuw/verbouw scholen).

4. In overleg met de schoolbesturen een plan van aanpak op
to stellen voor het duurzaam maken van de gebouwen.
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Vervolg van A3

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 4. Vergadering algemeen bestuur Regio

Achterhoek 6 juni 2018.

B-I i jst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 3. Voordracht leden EUREGIO.

5. Vooruitlopend op de haalbaarheidsonderzoeken voor de
kosten van uitvoering van de projecten in de gemeente-
begroting vanaf de jaarschijven 2020 ruimte to reserveren
oplopend tot een structurele jaarlast van € 850.000,-.

Verduidelijking raadsvoorstel of to doen door portefeuille-
houder.

1. Kennisgenomen van de agenda voor de vergadering van
het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek op 6 juni
2018 en deze aan de hand van de geannoteerde agenda
besproken.

En hierbij:
2. Onder agendapunt 7 in to stemmen met het inzetten van

middelen uit de decentralisatie uitkering (krimpgelden)
voor voortgang project Asbesttrein.

3. Onder agendapunt 8 in to stemmen met de voortgangs-
rapportage Gebiedsopgave en aanbiedingsbrief en deze
door de Regio Achterhoek toe to laten zenden aan de
Provincie Gelderland voor 1 juli 2018.

4. Onder agendapunt 10 into stemmen met het indienen van
het project Urban Oasis in het kader van de gebiedsopgave
(mits de Stuurgroep A2020 positief adviseert).

De openbare besluitenlijst d.d. 29 mei 2018 vastgesteld.

Aan de EUREGIO door to geven dat de volgende personen
de gemeente Doetinchem vertegenwoordigen in het
algemeen bestuur van de EUREGIO:
a. Burgemeester M. Boumans, met wethouder

I.M. Lambregts als zijn plaatsvervanger.
b. Raadslid R.B.J. Veldkamp, met raadslid M.J.G. Wijers als

zijn plaatsvervanger.
c. Raadslid W.P. Herngreen, met raadslid K.A. Kamps als

zijn plaatsvervanger.
Onder verwijzing Haar artikel 10, l id 2 en artikel 12, lid 1 tot
en met 4 van de EUREGIO regeling, het algemeen bestuur
van de Regio Achterhoek gemachtigd om namens de
gemeente Doetinchem een voordracht voor de afvaardiging
van haar vertegenwoordigers Haar de EUREGIO-Raad to
doen.
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Maatschappij
B 4. Jaarrekening 2017 Gruitpoort.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 5. Subsidie 2018 Doetinchem en

Ontwikkelingssamenwerking.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 6. Subsidie 2018 Stichting Wereld

Contactgroep Wehl.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 7. Subsidie 2018 Stichting Wereldwinkel

Doetinchem.

1. Kennisgenomen van het Bestuursverslag en de Jaarrekening
over 2017 van Stichting Cultuurcentrum de Gruitpoort.

2. Ingestemd met de bestemming van het resultaat over het
boekjaar 2017 en na resultaatbestemming een bedrag van
€ 16.501,- ten gunste to laten brengen van de algemene
reserve van de Gruitpoort.

3. De subsidie over 2017 vastgesteld op € 538.900,- voor het
onderdeel kunst en cultuur, € 250.000,- voor het onderdeel
Jongerencentrum en € 85.000,- voor het stedelijk
jongerenwerk.

4. De Gruitpoort met de beschikking to informeren.

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2017 van Stichting
Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS).

2. Een subsidie to verlenen van € 10.000,- aan DOS voor het
jaar 2018.

3. Betaalbaarstelling van de subsidie uit het budget
ontwikkelingssamenwerking.

Een subsidie van € 3.442,- to verlenen aan Stichting Wereld
Contactgroep Wehl voor het jaar 2018.

Een subsidie van € 1.609,- to verlenen aan Stichting
Wereldwinkel Doetinchem voor het jaar 2018.
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