
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.7 

 

 Doetinchem, 9 december 2015 

 

 

Verkoop tennishal Sportweg 9 aan 

Graafschap College 

 

 

Voorstel: 

Verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de verkoop van Sportweg 9 

aan het Graafschap College. 

 

Bij raadsmededeling d.d. 27 augustus 2014 (2014-73) hebben wij u geïnformeerd over de 

beëindiging van het gebruik van de tennishal Sportweg 9 en over ons voornemen tot verkoop 

van deze locatie. Met het Graafschap College hebben wij overeenstemming over aankoop van 

de hal. Na sloop wil het Graafschap College deze locatie benutten als vestigingsmogelijkheid 

voor de opleiding Sport & Bewegen en de opleiding Veiligheid & Vakmanschap.  

 

Aan uw raad leggen wij ook een wijziging van het bestemmingsplan voor. Het nu voorliggende 

voorstel betreft de voorgenomen verkoop. De overeenkomst ligt vertrouwelijk voor u ter 

inzage. 

 

Kern 

Op grond van artikel 7, vierde lid onder b. van de Verordening financieel beleid en beheer 

gemeente Doetinchem 2005 stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te 

uiten bij aan- en verkoop van goederen en diensten groter dan € 250.000,-, voor zover dit niet 

bij begroting is voorzien. Dit is naar analogie van de werkwijze ingevolge artikel 169, vierde lid 

van de Gemeentewet.  

 

 

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 Verkoop tennishal Sportweg 9 aan 

Graafschap College’ 

 

gelet op artikel 7, vierde lid onder b van de Verordening financieel beleid en beheer gemeente 

Doetinchem 2005 en naar analogie van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de verkoop van Sportweg 9 aan het 

Graafschap College. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


