
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 

 

 Doetinchem, 10 december 2014 

 

 

Voorbereidingskrediet Slingeland Ziekenhuis 

 

 

Voorstel: 

Een voorbereidingskrediet van € 180.000 verstrekken voor het faciliteren van de 

nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis (23e wijziging gemeentebegroting 2015). 

 

In uw vergadering van 25 maart 2014 hebt u een krediet vrijgegeven voor de aankoop van  

(A-B-C door te leveren ) gronden ten behoeve van de nieuwe locatie van het Slingeland 

Ziekenhuis. Dit krediet is echter uitsluitend bedoeld voor aankoop van gronden en niet voor 

de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente. 

 

Wij faciliteren de realisering van de nieuwbouw vanuit het grote maatschappelijke belang dat 

het ziekenhuis heeft voor de gemeente. Dit houdt onder meer in dat de locatie niet door en 

voor rekening en risico van de gemeente wordt ontwikkeld en dat de gemeente niet bijdraagt 

in de kosten van het nieuwe ziekenhuis. Reden waarom gewerkt is aan een overeenkomst over 

kostenverhaal. 

 

Inmiddels is overeenstemming bereikt over hoe de gemeente haar faciliterende rol invult voor 

de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het gaat daarbij over kosten van gemeentelijk personeel 

voor de jaren 2014 en 2015 om te komen tot een gewijzigd bestemmingsplan dat de 

nieuwbouw mogelijk maakt op de gekozen locatie. De overeenkomst hierover wordt op 

19 december 2014 ondertekend. 

 

Financieel kader 

In de overeenkomst die wij met het Slingeland Ziekenhuis aangaan, is vastgelegd dat de kosten 

van inzet van gemeentepersoneel aan ons zullen worden terugbetaald. Het bedrag dat hiervoor 

is geraamd in 2014 en 2015 bedraagt €180.000. In het kader van rechtmatigheid, budget-

bewaking en gelet op de hoogte van het bedrag dat niet op te vangen is binnen de reguliere 

budgetten, stellen wij voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 180.000,-. 

De dekking zal plaatsvinden via een kostenverhaal (23e wijziging begroting 2014). 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over voorbereidingskrediet Slingeland 

Ziekenhuis; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

Een voorbereidingskrediet van € 180.000 te verstrekken voor het faciliteren van de 

nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis (23e wijziging gemeentebegroting 2015). 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


