
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 21 januari 2015 

 

ALDUS VASTGESTELD 29 JANUARI 2015 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Financiële bijdrage liquidatiebalans NME Centrum 

Wij stellen u voor: 

1. Een bijdrage van € 31.500 te leveren aan de liquidatiebalans van het NME Centrum, dat 

per 1 januari 2015 in het geheel ophoudt te bestaan. 

2. Deze uitgave ten laste te brengen van de algemene reserve en hiertoe de 28e wijziging van 

de begroting 2015 vast te stellen.  

 

2. 22ste  wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 

Wij stellen u voor, akkoord te gaan met de 22ste  wijziging samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek. 

 

3. Leges omgevingsvergunning 

Wij stellen u voor: 

1. De raming van de lasten omgevingsvergunning met ingang van 2015 e verlagen met totaal 

€ 300.000 (€ 200.000 lagere loonsom en € 100.000 overige uitgaven) (30e wijziging 

gemeentebegroting2015). 

2. Het tarievenstelsel te herzien en met ingang van 2016 uit te gaan van het gemiddelde 

tarief van alle ODA-gemeenten (verwachte aanvullende opbrengst € 200.000). 

 

4. Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020 

Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met het voorliggende beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 

Donker waar mogelijk, licht waar nodig. 

2. Kennis te nemen van het beheerplan verlichting openbare ruimte 2015-2018. 

3. Vast te stellen de kaders: 

- Het energieverbruik tot en met 2020 met 20% terug te dringen. 

- Lichtvervuiling en lichthinder terug te dringen door de juiste armaturen toe te passen. 

- Het aanvalsplan binnenstad te ondersteunen waar mogelijk. 

- Bij vervangingen zo veel mogelijk aansluiten bij integrale projecten. 

- Besparingen inzetten voor duurzame oplossingen om nog meer energie te besparen. 

 

5. Opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV 

Wij stellen u voor: 

1. De opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV vast te stellen. 

2. Het structureel budget voor de bekostiging van de opdracht aan Buurtplein BV vast te 

stellen op € 6.950.000, te dekken ten laste van structurele begrotingsposten 2015. 

3. Het incidenteel budget 2015 vast te stellen op € 380.000, te dekken ten laste van de 

beschikbare ruimte in het implementatiebudget De Doetinchemse Keuze. 

4. Hiertoe de 29e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

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

secretaris         burgemeester 

 


