
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.10 

 

 Doetinchem, 9 december 2015 

 

 

Beschikbaar stellen krediet en dekking financiële 

lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2016 

 

 

Voorstel: 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 een krediet 

beschikbaar stellen van € 150.245,-; 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 ad 

€ 12.955,- ten laste brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 25ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vaststellen. 

 

Binnen de reserve huisvesting onderwijs is structurele ruimte (€ 20.000,-) vastgelegd voor 

dekking van de kapitaallasten van het jaarlijks vast te stellen programma huisvesting onderwijs.  

Het beschikbaar stellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking is uw bevoegdheid.  

Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is onze bevoegdheid. Wij hebben op 

10 november 2015 het huisvestingsprogramma 2016 vastgesteld.  

 

Op dit programma staan de vergoeding van kosten van eerste inrichting van het onderwijs-

leerpakket en meubilair in verband met uitbreiding van het aantal leerlingen van: 

- Stichting IJsselgraaf voor de Canadaschool;  

- Vereniging PCO voor de Wilhelminaschool; 

- Stichting SOTOG voor de Isselborgh.  

 

De totale kosten van de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 zijn  

€ 150.245,-. Wij stellen voor de kapitaallasten van deze investeringen ad € 12.955,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs.   

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beschikbaar stellen krediet en 

dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2016; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 een krediet beschikbaar 

te stellen van € 150.245,-; 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2016 ad € 12.955,- ten laste 

te brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 25ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


