Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 8
Doetinchem, 10 december 2014

ALDUS VASTGESTELD 18 DECEMBER 2014
Hamerstukken
1. Krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2015
Wij stellen u voor:
1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 een krediet
beschikbaar te stellen van € 171.818,-.
2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2015 ad € 12.940,- ten laste
te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.
3. Hiervoor de 20e wijziging van de gemeentebegroting 2015 vast te stellen.
2. Verordening huisvesting onderwijs 2015
Wij stellen u voor, met ingang van 1 januari 2015 de Verordening voorziening huisvesting
onderwijs gemeente Doetinchem 2015 vast te stellen.
3. Reparatie beheersverordeningen
Wij stellen u voor:
1. De beheersverordening Noordoost Doetinchem - 2014 gewijzigd vast te stellen, een en
ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML
bestand NL.IMRO.0222.R05KE006A-0002 waarbij als ondergrond is gebruikt de Basiskaart
Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale kaart, versie 09-01-2014.
2. De beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en
Hamburgerbroek - 2014 gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.0222.R034KE036A-0002 waarbij als ondergrond is gebruikt de Basiskaart
Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale kaart, versie 09-01-2014.
3. De beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 2014
gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R03KE008A-0002 waarbij als
ondergrond is gebruikt de Basiskaart Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale
kaart, versie 09-01-2014.
4. Te bepalen dat de bovengenoemde beheersverordeningen één dag na publicatie in
werking treden.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Voorbereidingskrediet Slingeland Ziekenhuis
Wij stellen u voor, een voorbereidingskrediet van € 180.000 te verstrekken voor het
faciliteren van de nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis (23e wijziging gemeentebegroting 2015).
5. Technische wijziging begroting 2014
Wij stellen u voor, de begroting 2014 te wijzigen op de volgende onderdelen:
- de algemene uitkering (voordeel € 967.000 van product 921 algemene uitkering ten
gunste van de algemene reserve)
- taakmutaties uit de algemene uitkering (totaal € 691.000 budgettair neutraal van product
921 algemene uitkering naar betreffend product);
- CAO gemeentepersoneel (€ 231.500 van product 922 loon-, prijs- en
volumeontwikkelingen naar product 960 saldo kostenplaatsen);
- Pogg en Mop (€ 0; wijziging van voorziening naar reserve);
- correctie dekking uit algemene reserve voor aanleg Oostelijke randweg
en hiertoe de 22e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen.
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6. Afsluiten elektronische weg voor indienen Wob-verzoeken
Wij stellen u voor:
1. De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten.
2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015;
3. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van de gemeente Doetinchem via
www.officielebekendmakingen.nl.
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