
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 20 mei 2015 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Borgstelling NV Amphion 

Wij stellen u voor: 

1. Er zijn geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het verstrekken van een borgstelling 

aan NV Amphion voor het verkrijgen van een lening van € 500.000,- bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten. 

2. Hiertoe de 61e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

3. Het besluit van burgemeester en wethouders om geheimhouding op te leggen op zijn 

besluit en de bijlagen bij dit raadsvoorstel, te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van 

de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onderdeel g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

2. Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen 

Wij stellen u voor: 

1. Een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de projecten  

IKC Noord en Gaanderen van € 1.075.000,-. 

2. Als dekking van de jaarlijkse lasten van € 49.500,- de reserve huisvesting onderwijs aan te 

wijzen. 

3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van het gedeelte van de voorschoolse 

opvang IKC Noord van € 360.000,-. 

4. De jaarlijkse lasten te dekken uit de huuropbrengsten. 

5. Hiertoe de 59e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

 

3. Regionale kostenvereveningen risicodeling in financiering jeugdhulp in 2015 jeugdzorgregio 

Achterhoek 

Wij stellen u voor, in te stemmen met de uitgangspunten voor regionale kostenverevening 

Jeugdhulp in 2015 volgens de scenario's 1 en 3. 

 

4. Benoeming huisaccountant 

Wij stellen u voor, Baker Tilly Berk te benoemen tot huisaccountant voor de periode 2015 

tot en met 2018 plus twee optiejaren. 

 

5. Restant kredietaanvraag project Stationsomgeving 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van het project Stationsomgeving. 

2. De gemeentelijke kavel Terborgseweg 72 van € 180.000,- intern voor dit bedrag te 

leveren en de eenmalige opbrengst als dekking in te zetten voor het project 

Stationsomgeving. 

3. Het restant krediet project Stationsomgeving van € 480.000,- beschikbaar te stellen en 

kennis te nemen van de financiële dekking. 

4. Hiertoe de 60e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

5. De geheimhouding van de twee financiële bijlagen - Financieel overzicht stationsomgeving 

en Vertrouwelijke financiële toelichting -  te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van 

de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onderdelen b en g, van de Wet openbaarheid van 

bestuur. 
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6. Bomenverordening 2015 

Wij stellen u voor, de Bomenverordening 2015 vast te stellen, waarbij de vergunningplicht 

voor het kappen van openbare bomen wordt aangescherpt van stamomtrek >120 cm naar 

stamomtrek >60 cm.  

 

7. Jaarrekening 2014 en Programmabegroting 2016 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers (ECAL). 

2. Kennis te nemen van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL. 

3. Ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL als zienswijze in te 

dienen dat er geen opmerkingen zijn. 

 

8. Jaarstukken 2014, 1e begrotingswijzing 2015 en begroting 2016 Omgevingsdienst Achterhoek  

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 

2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2015 van de ODA. 

3. Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2016 geen 

bedrag op te nemen voor aanvullende algemene lasten (onvoorzien, ziekteverzuim en 

flexibele schil). 

4. De ODA te informeren met een brief. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

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

secretaris         burgemeester 

 


