
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Proces evaluatie winkeltijden 

Wij stellen u voor: 

1. De raadswerkgroep Winkeltijden te laten bestaan uit de volgende raadsleden: J. Berends, 

A.P.W. van de Haar, E.M.J. Boerwinkel, C.F.P.M. van Pul, H.L.G. Moïze de Chateleux, S. 

Bali, J.H.A. Putman, P.J.A.O.M. Moors en zo mogelijk een vertegenwoordiger uit de fractie 

SGP-ChristenUnie. De raadswerkgroep kiest uit haar midden een voorzitter. 

2. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen wethouder Drenth, de ambtenaar 

economie, de heer B. Teunissen en M. Bolten van de griffie. 

3. De raadswerkgroep komt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april 2015 voor het eerst 

bij elkaar. 

 

2. Aanleg glasvezel in het buitengebied 

Wij stellen u voor: 

1. Te verklaren geen wensen en bedenkingen ( als bedoeld in artikel 160, tweede lid van de 

Gemeentewet) te hebben bij deelname aan Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV 

(GABV). 

2. Een bankgarantie te verlenen van € 3,2 miljoen aan de op te zetten Glasvezelmaatschappij 

Achterhoek BV (GABV). 

3. Een uitvoeringskrediet te verstrekken van € 50.000 voor de vraagbundeling en 

projectuitvoering in onze gemeente, te dekken uit de post onvoorzien 2014. 

4. Hiertoe de 36e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

5. De geheimhouding op de ‘Businesscase Breedband Achterhoek’ voor onbepaalde tijd te 

bekrachtigen. 

 

3. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2015 

Wij stellen u voor, het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2015 vast te stellen (afronding 

shortlist). 

 

4. Heropening regeling Achterhoek Bespaart 2013-2015 

Wij stellen u voor, de volgende verordening vast te stellen tot wijziging van de 

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014: 

A. Artikel 5 

In artikel 5, zesde lid, wordt ‘1 mei 2013 tot 1 november 2014’ vervangen door ‘1 maart 

2015 tot 1 november 2015’. 

In artikel 5, zevende lid, wordt ‘1 december 2014’ vervangen door ‘1 december 2015’. 

In artikel 5, achtste lid, wordt ‘1 november 2014’ vervangen door ‘1 november 2015’. 

Artikel 9 

In artikel 9, lid 1, wordt ‘voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014’ 

vervangen door ‘gedurende de looptijd van de regeling’. 

Artikel 10 

In artikel 10, lid 4, wordt ‘artikel 9 lid 3’ vervangen door ‘artikel 10 lid 3’. 

B. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. 
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5. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 

Wij stellen u voor, de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

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

secretaris         burgemeester 

 


