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~4-lijst

Nlaatschappij
A 2. Verlenen subsidie 2019 Gruitpoort.

Maatschappij
A 3. Verlenen subsidie 2019 Muziekschool

Oost-Gelderland.

13estuurs- en Directieondersteuning
A 4. Wervingsprofiel concerncontroller

13-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

1. Kennisgenomen van de Begroting 2019, Transitie-
begroting 2019 en de aanvraag subsidie 2019 van de
Gruitpoort.

2. De voorgenomen bezuiniging van € 99.000,- op de
Gruitpoort binnen het kader van de totstandkoming van
een cultuurbedrijf met een jaar op to schorten.

3. De Gruitpoort over 2019 een subsidie to verlenen van
€ 560.000,- voor het onderdeel cultuur.

4. De Gruitpoort over 2019 een subsidie to verlenen van
€ 257.000,- voor het onderdeel Jongerencentrum.

5. Het bestuur van de Gruitpoort to informeren met de
beschikking.

6. De gemeenteraad voor to stellen bij de 1ste bestuurlijke
monitor eenmalig € 99.000,- ten taste to brengen van het
resultaat in 2019.

7. De gemeenteraad to informeren met een raads-
mededeling.

1. Kennisgenomen van de Begroting 2019 en het
begeleidend schrijven d.d. 29-6-2018 met de
subsidieaanvraag 2019 van de Muziekschool Oost-
Gelderland.

2. De voorgenomen bezuiniging van € 116.000,- op de
Muziekschool binnen het kader van de totstandkoming
van een cultuurbedrijf met een jaar op to schorten.

3. De Muziekschool Oost-Gelderland over 2019 een subsidie
to verlenen van € 821.000,-.

4. Het bestuur van de Muziekschool Oost-Gelderland to
informeren met de beschikking.

5. De gemeenteraad voor to stellen bij de 1ste bestuurlijke
monitor eenmalig € 116.000,- ten taste to brengen van
het resultaat in 2019.

6. De gemeenteraad to informeren met een raads-
mededeling.

1. Het wervingsprofiel van de concerncontroller vastgesteld
zoals beschreven in de bijlage van het advies.

2. De functie van concerncontroller indicatief ingeschaald in
salarisschaal 13.

De openbare besluitenlijst d.d. 26 februari 2019 vastgesteld.
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Regie en Samenleving
B 3. Bestuursopdracht vrije tijdseconomie

Maatschappij
B 5. Ongevraagd advies Sociale Raad over brede

toegankelijkheid gemeente Doetinchem.

Maatschappij
B 6. Tijdelijke uitbreiding Wilhelminaschool

1. Een koersnotitie op to stellen voor de Doetinchemse vrije
tijdseconomie die (potentiele) toeristische parels en
recreatieve mogelijkheden tot hun recht last komen in de
context van de Achterhoek.

2. De koersnotitie to gebruiken als basis voor een jaarlijkse
uitvoeringsagenda.

Het ongevraagde advies van de Sociale Raad over brede
toegankelijkheid gemeente Doetinchem met de brief to
beantwoorden.

Aan de Wilhelminaschool een vergoeding van kosten to
verlenen in verband met tijdelijke uitbreiding van het
schoolgebouw in verband met de stijging van het aantal
leerlingen van de school, ad. € 38.069,75.

Burgemeester en wethouders van Doetin

bu~a~meester
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