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Hamerstukken
1. Nieuwbouw basisschool en accommodatie Voetbalvereniging Gaanderen ‘25
Wij stellen u voor:
Voor de nieuwbouw voor het basisonderwijs in Gaanderen uit te gaan van 350
leerlingen.
2. Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek
Wij stellen u voor:
Kennis te nemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de
budgetverdeling voor 2015.
3. Jaarverslag 2013 en begroting 2015 Wedeo
Wij stellen u voor:
1. Kennis nemen van het jaarverslag 2013 en de toevoeging van het positief resultaat van €
21.000 euro aan de algemene reserve van Wedeo.
2. De volgende zienswijze over de voorjaarsbegroting 2015 in te dienen bij Wedeo:
a. Wedeo te verzoeken een meerjarenraming op te stellen, waarin naast een
financieel meerjarenperspectief ook inzicht wordt gegeven in de financiële risico’s
en beheersing daarvan;
b. Dit meerjarenperspectief en de risicobeheersing te verwerken in de
werkbegroting voor 2015.
4. Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 ECAL
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en programmaverantwoording 2013 van
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
2. Kennis te nemen van de concept-Programmabegroting van het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers (ECAL) voor de jaren 2015-2018.
3. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van het ECAL met als opmerking
het indexpercentage van - 0,94% over de gemeentelijke bijdragen in de
Programmabegroting 2015-2018 te verwerken.
5. Begroting 2015 Regio Achterhoek
Wij stellen voor:
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 bij Regio Achterhoek.
6. Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Wij stellen voor:
Bij de VNOG als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit
te gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de
kapitaallasten brandweerkazerne);
7. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Omgevingsdienst Achterhoek
Wij stellen voor:
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Geen zienswijze indienen op de 1e begrotingswijziging 2014 van de ODA.
3. Bij de ODA als zienswijze indienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit te
gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de nieuwe taken
waarvoor extra middelen zijn ontvangen).

2
Doetinchem, 18 juni 2014
8. Begroting 2015 GGD Noord en Oost Gelderland
Wij stellen voor:
1. kennis nemen van de conceptprogrammabegroting GGD NOG 2015.
2. de volgende zienswijze op de conceptprogrammabegroting indienen bij het bestuur van de
GGD:
De programmabegroting is helder van opzet. De Doetinchemse reactie op de
Uitgangspuntennota 2015 is goed verwerkt.
Eén kanttekening te maken:
De wijze waarop in Achterhoeks verband de inwonerbijdrage zich dient te ontwikkelen,
een discussiepunt blijft. Doetinchem stelt voor om de ontwikkeling van de
inwonerbijdrage te baseren op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Doetinchem zal dit onderwerp wederom ter sprake brengen bij de
ontwikkeling van de financiële paragraaf van de nieuw op te stellen bestuursagenda 20142018. Het AB te verzoeken dit voorstel in stemming te brengen tijdens de ABvergadering van 3 juli 2014.
9. Gewijzigde Winkeltijdenverordening
Wij stellen voor:
De gewijzigde verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014 vast te stellen.
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