
Dl Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
Aanwezig : M. Boumans, P. Drenth, M. Sluiter,9 ~ van 13 maart 2018 F. Langeveld, H. Bulten,

I. Lambregts, N. van Waart,
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Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

B-I i jst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 6 maart 2018 vastgesteld.

Ruimte
B 5. Statiegeldalliantie.

Gemeentewinkel
B 7. Wijziging wetgeving

gehandicaptenparkeerkaarten voor
instel lingen.

Maatschappij
B 8. Budgetovereenkomst 2018-2021 Stichting

Sport en Recreatie Wehl.

1. Te pleiten voor een duurzame oplossing voor zwerfafval
door plastic flessen en blikjes.

2. Aan to sluiten bij de statiegeldalliantie.
3. De gemeenteraad hierover to informeren via de

raadsmededeling.

1. Geconstateerd dat de huidige wetgeving omtrent de
gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen niet
voldoende aansluit bij de doelgroep.

2. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op to roepen
om de wetgeving to wijzigen.

3. Een afschrift van de brief to sturen Haar de Vaste
Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
a lle Kamerfracties.

4. De gemeenteraad to informeren over de inhoud van de
brief middels de raadsmededeling.

5. De Sociale Raad to informeren over de inhoud van de
brief.

1. Ingestemd met het voortzetten van budgetsubsidiering
van de Stichting Sport en Recreatie Wehl voor de periode
X018-2021 conform de budgetovereenkomst.

2. De subsidie van de kosten van beheer en exploitatie van
het sportgedeelte van de Horst Nieuw-Wehl to
beeindigen met ingang van 2019 en het subsidiebudget
alsdan to verlagen met € 9.250,00.

3. Voor het jaar 2018 de Stichting Sport en recreatie Wehl
een budgetsubsidie to verlenen van
€ 398.416,00,00.
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Maatschappij
B 9. Concessieovereenkomst 2018-2021 St

Exploitatie De Pol Gaanderen.
1. Akkoord gegaan met de concessieovereenkomst 2018-

2021 St. Exploitatie De Pol Gaanderen.
2. In deze jaren - vanaf 2019 met indexatie - de navolgende

concessievergoeding (exclusief btw) aan deze stichting to
betalen: 2018: € 189.566; 2019: € 184.409; 2020: € 174.096
en 2021: € 174.096.

3. In deze jaren - vanaf 2019 met indexatie - de navolgende
huurvergoeding (exclusief btw) bij deze stichting in
rekening to brengen: € 122.242,00.

4. De dekking van de concessievergoeding ten taste to laten
komen van het budgetnummer 45100102/42010 en de
bijdrage voor de investering uit het sportvervangings-
kred i et.

5. De budgettair neutrale aanpassing bij de bestuurlijke
monitor aan de gemeenteraad voorleggen bij de
technische beg rotingswijzigingen.

~~_. ~w
houders van Doetinchem,:~

burge~'n ester
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