
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9 

 

 Doetinchem, 17 maart 2014 

 

Hamerstukken 

 

ALDUS VASTGESTELD 25 MAART 2014 

 

1. Overeenkomst voorkeursrecht hervestiging Slingeland Ziekenhuis 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de ‘Overeenkomst verband houdende met de vestiging van een 

voorkeursrecht ten behoeve van hervestiging van het Slingeland Ziekenhuis’. 

2. Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de bereikte 

overeenstemming. 

3. De geheimhouding op de ‘Overeenkomst verband houdende met de vestiging van een 

voorkeursrecht ten behoeve van hervestiging van het Slingeland Ziekenhuis’ voor 

onbepaalde tijd te bekrachtigen. 

 

2. (Be)vestigen voorkeursrecht nabij Ettenseweg (beoogde locatie Slingeland) 

Wij stellen u voor: 

1. Het aanwijzen op basis van artikel 2 juncto artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg) voor de duur van 3 jaar te rekenen vanaf de dagtekening van het voorkeursrecht-

besluit, van percelen gelegen in het plangebied nabij de Ettenseweg als percelen waarop de 

artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, 

een en ander zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende 

kadastrale kaart, de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de 

aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van de 

zakelijk gerechtigden. Deze percelen zijn eerder in een voorlopige aanwijzing betrokken 

geweest bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 januari 2014 op 

grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten, welke van rechtswege vervalt per 

14 april 2014. 

2. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en op de gemeentepagina. 

3. De eigenaren en andere rechthebbenden van de betreffende percelen schriftelijk te 

informeren over dit besluit. 

 

3. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf 

Wij stellen u voor: 

1. De jaarrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Als zienswijze vast te stellen dat de raad geen opmerkingen heeft bij de begroting 2015 van 

de Gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf. 

 

4. Wijziging Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 

Wij stellen u voor, de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 als volgt te 

wijzigen: 

1. Artikel 5, onderdeel 1 van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 komt te 

vervallen. 

2. De wijziging onder 1. treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft een 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.   

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,  De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART  N.E. JOOSTEN BC. 


