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onderwerp besluit b&w

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Maatschappij
B 3. Opfrissen pand Muziekschool Bizetlaan.

Maatschappij
B 4. Subsidie Sportservice Doetinchem 2018

Maatschappij
B 6. Eindrapportage Samenwerken in

Doetinchem.

De openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2018 vastgesteld.

1. Uitvoering to geven aan de toezegging aan de raad op
9 november 2017 om het pand van de muziekschool aan
de Bizetlaan de komende 5 jaar in gebruik to houden
voor muziekonderwijs.

2. Gekozen voor scenario 1 "opfrissen" voor de komende
vijf jaar.
2.1 De kosten van € 340.000,- (exclusief BTW) worden uit

het beschikbaar gestelde krediet van € 800.000,-
(inclusief BTW) betaald.

2.2 Het restant krediet en de hierbij benodigde
kapitaallasten blijven beschikbaar in afwachting van
de ontwikkelingen binnen het cultuurbedrijf.

3. De huurprijs conform beleid Huurharmonisatie, per
1 januari 2018 vastgesteld op € 74.000,-.

4. Een huurovereenkomst voor een periode van maximaal
5 jaar aan to gaan met de muziekschool.

5. De subsidie voor de muziekschool in 2018 middels een
amendement op de beschikking met € 74.000,- to
verhogen.

6. De raad voor to stellen om bij de bestuurlijke monitor
2018 een begrotingswijziging vast to stellen.

7. In 2022 of eerder to beslissen of het pand gerenoveerd of
afgestoten wordt.

8. De raad to informeren met de raadsmededeling.

1. Sportservice Doetinchem voor 2018 een subsidie verleend
van € 601.912.

2. Het tekort van € 108.682 binnen de budgetten voor de
subsidie aan SSD 2018 betrekken bij de samenstelling van
de Kadernota 2018.

3. De budgetovereenkomst met Sportservice Doetinchem
voor 2018 vastgesteld.

De raad to informeren over de eindrapportage 'Samenwerken
in Doetinchem'.
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Ruimte
B 7. Inrichtingsplan Openbare Ruimte

Iseldoks 2.

Ruimte
B 8. Realiseren 14 kamers in monument

Burgemeester van Nispenstraat 14.

1. Het overall Inrichtingsplan Openbare Ruimte Iseldoks 2
van 6 maart 2018 vastgesteld.

2. De jaarlijkse extra beheerkosten voor Iseldoks 2, ad
€45.578,- ,over to dragen aan Buha b.v. in fasen op basis
van de realisatiesnelheid en dit ten taste to brengen van
het budget nominate ontwikkelingen van de
gemeentebegroting.

3. Het inrichtingsplan voor dok 4 d.d. 1 maart 2018, als
deeluitwerking van het plan onder punt 2, vastgesteld.

1. In principe medewerking to verlenen aan het realiseren
van 3 woningen met 14 kamers in het pand Burgemeester
van Nispenstraat 14.

2. Op basis van een in to dienen motivering en een in to
dienen restauratieplan daarna de noodzakelijke
procedure to volgen.

3. Met initiatiefnemer een overeenkomst to sluiten, waarin
o.a. de kwaliteit van de restauratie van het pand wordt
gegarandeerd.
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