Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 8
Doetinchem, 17 september 2014

Hamerstukken
1. Verzoek extra bijdrage Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem
Wij stellen u voor:
1. Een extra subsidie van € 68.500,- te verstrekken aan de stichting IJs- en Skatebaan
Doetinchem, gesplitst in:
1. een investeringsbijdrage van € 50.500,- en de jaarlijkse kosten ad € 3.501,- ten laste te
brengen van structureel onvoorzien;
2. en een eenmalige subsidie - met voorwaarden - van maximaal € 18.000,- afhankelijk
van de jaarrekening 2013-2014 en dit bedrag ten laste te brengen van eenmalig
onvoorzien.
2. Hiertoe de 67e wijziging van de gemeentebegroting 2014 vast te stellen.
2. Bestemmingsplan Bezelhorstweg 31C – 2014
Wij stellen u voor:
1. het bestemmingsplan Bezelhorstweg 31C - 2014 vast te stellen, een en ander
overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten met identificatienummer NL.IMRO.0222.R07H301A-0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de
Basiskaart Doetinchem versie 01-11-2013 en de kadastrale kaart, versie 01-11-2013;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Beschikbaar stellen krediet project de Zumpe
Wij stellen u voor, een krediet ter grootte van € 1.112.940 beschikbaar te stellen voor
uitvoering van het gebiedsproces de Zumpe en de inrichting van specifieke percelen tot
natuur, pas uit te geven na ontvangst van de subsidie door de provincie (66e wijziging
gemeentebegroting 2014).
4. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014 en Verordening
stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014
Wij stellen u voor:
1. De Subsidieverordening Monumenten Doetinchem 2006 in te trekken.
2. De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014 vast te
stellen.
3. De Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen monumenten Doetinchem, vastgesteld
op 4 februari 2010, in te trekken.
4. De Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 vast te stellen.
5. Verordening commissie bezwaarschriften
Wij stellen u voor, de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente
Doetinchem 2005.
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