
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.1 

 

 Doetinchem, 17 maart 2014 

 

 

Overeenkomst voorkeursrecht hervestiging 

Slingeland Ziekenhuis 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de ‘Overeenkomst verband houdende met de vestiging van 

een voorkeursrecht ten behoeve van hervestiging van het Slingeland 

Ziekenhuis’. 

2. 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 bekrachtigen. 

 

Uw raad hebben wij op 21 november 2013 vertrouwelijk geïnformeerd over de voorgenomen 

hervestiging van het Slingeland Ziekenhuis. Over locatiekeuze en krediet hebben wij  u 

afzonderlijk in deze vergadering een voorstel gedaan. 

 

Overeenkomst 

Met Stichting Slingeland Ziekenhuis zijn wij overeengekomen hoe te handelen rond de 

toepassing van het voorkeursrecht voor de locatie nabij de Ettenseweg. De overeenkomst is 

vastgelegd in een overeenkomst die voor u - met begeleidende stukken - onder geheimhouding 

als bedoeld in artikel 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2g Wet openbaarheid 

van bestuur (voorkomen benadeling derden) bij de stukken ter inzage ligt. Conform artikel 25, 

lid 3 Gemeentewet stellen wij u voor om de vertrouwelijkheid van de overeenkomst voor 

onbepaalde tijd te bekrachtigen, om te voorkomen dat deze van rechtswege vervalt. 

 

Wensen en bedenkingen 

Wij zijn de overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarde van gebleken 

instemming van de gemeenteraad, daaruit blijkend dat de gemeenteraad geen wensen en 

bedenkingen uitspreekt. Als college zijn wij in de duale verhoudingen weliswaar bevoegd 

overeenkomsten aan te gaan, maar wij maken gebruik van artikel 169, vierde lid van de 

Gemeentewet om u hierbij te betrekken.   

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

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

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de overeenkomst voorkeursrecht 

hervestiging Slingeland Ziekenhuis; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

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. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


