
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 

 

 Doetinchem, 22 januari 2014 

 

 

Robuuste Investeringsimpuls provincie Gelderland 

 

 

Voorstel: 

1. Naar aanleiding van de bij de provincie ingediende subsidieaanvraag voor de 

Robuuste Investeringsimpuls een krediet beschikbaar stellen van € 1,5 miljoen 

voor Iseldoks fase 1 (oplossing gemaal) en Vitaal Stadscentrum (aanleg van 

stads(st)rand). 

2. Het krediet genoemd onder 1 te dekken uit de provinciale subsidie en bepalen 

dat investeringen bekostigd met het krediet niet ter besluitvorming aan de raad 

moeten worden voorgelegd. 

3. Hiertoe de 22e wijziging van de gemeentebegroting 2014 vaststellen. 

 

In juni 2013 hebben provinciale staten van Gelderland motie 23 aangenomen over een 

robuuste investeringsimpuls voor de Gelderse economie en werkgelegenheid. Met deze motie 

is het college van gedeputeerde staten verzocht voorstellen te doen op het gebied van:  

- regionale economie; 

- (jeugd)werkgelegenheid; 

- mobiliteit; 

- bouw; 

- energie; 

- infrastructuur (grond-, weg- en waterbouw (GWW), cultuur, ICT, Breedband).  

 

Het college van gedeputeerde staten heeft de motie uitgewerkt in een voorstel. Dit voorstel is 

door provinciale staten vastgesteld op 13 november 2013. Onderdeel van de Robuuste 

Investeringsimpuls is een extra financiële impuls voor de sleutelprojecten. In Doetinchem zijn 

dit Iseldoks, Vitaal Stadscentrum en Stationsomgeving. Deze sleutelprojecten maken onderdeel 

uit van het in uw raad van 5 juli 2012 behandelde GSO1-contract met de provincie Gelderland. 

Voor twee van de sleutelprojecten, Iseldoks en Vitaal Stadscentrum, hebben provinciale staten 

gemeend vanuit de Brede Investeringsimpuls extra subsidie beschikbaar te stellen. Het gaat om 

een bedrag van € 1 miljoen voor Iseldoks en € 0,5 miljoen voor Vitaal Stadscentrum. Voor de 

bijzonderheden van deze subsidie verwijzen wij u naar bijlagen Doetinchem Binnenstad 1.1 en 

Doetinchem gemaal, die u bij de stukken aantreft. Wij hebben onlangs voor deze extra subsidie 

een formele subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. 

 

Vanwege het aan u toekomende budgetrecht dient u de provinciale subsidie van € 1,5 miljoen 

als krediet beschikbaar te stellen. Wij verwijzen in dit verband mede naar artikel 9, derde lid 

van de Verordening financieel beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005. In dit artikel is 

bepaald dat de raad met het vaststellen van de begroting de investeringskredieten autoriseert 

en daarbij tevens bepaalt welke investeringen, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, aan de 

raad ter besluitvorming moeten worden voorgelegd. Wij stellen u voor om te bepalen dat 

investeringen bekostigd met het krediet van € 1,5 miljoen niet ter besluitvorming aan de raad 

moeten worden voorgelegd. Dit betekent dat wij vrijelijk over het krediet van € 1,5 miljoen 

kunnen beschikken om de activiteiten waarvoor wij subsidie hebben ontvangen te realiseren.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 

                                                
1 GSO: Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Robuuste Investeringsimpuls 

provincie Gelderland; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet en artikel 9, derde lid van de Verordening financieel 

beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Naar aanleiding van de bij de provincie ingediende subsidieaanvraag voor de Robuuste 

Investeringsimpuls een krediet beschikbaar te stellen van € 1,5 miljoen voor Iseldoks fase 1 

(oplossing gemaal) en Vitaal Stadscentrum (aanleg van stads(st)rand). 

2. Het krediet genoemd onder 1 te dekken uit de provinciale subsidie en te bepalen dat 

investeringen bekostigd met het krediet niet ter besluitvorming aan de raad moeten 

worden voorgelegd. 

3. Hiertoe de 22e wijziging van de gemeentebegroting 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 januari 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


