
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 23 oktober 2015 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Kadernota Basismobiliteit Achterhoek 

Wij stellen u voor: 

1. De kadernota Basismobiliteit Achterhoek vast te stellen en daarbij:  

a. zoveel mogelijke vormen van vervoer te integreren in één systeem; 

b. te kiezen voor het procesmodel van een vervoercentrale; 

c. de beleidsverantwoordelijkheid voor indicatie en financiën niet te centraliseren; 

d. de systeemkenmerken voor vervoer voor iedere gemeente uniform te laten; 

e. de aanloopkosten 2015 en 2016, groot € 81.000, ten laste te brengen van de post 

onvoorziene uitgaven (95e wijziging gemeentebegroting 2015). 

2. Kennis te nemen van het collegebesluit: 

a. een regionaal team Opdrachtgeving aan te stellen als opdrachtgever voor het 

vervoersysteem; 

b. het team Opdrachtgeving onder te brengen bij een van de deelnemende gemeenten; 

c. de opdrachtgeverstaken voor basismobiliteit te mandateren aan deze gemeente; 

d. het team Opdrachtgeving samen met de concessiehouder openbaar vervoer de 

vervoercentrale privaat aan te laten besteden; 

e. het vervoer aan te besteden bij en te gunnen aan meerdere vervoerders. 

 

2. Overdracht stedelijk water 

Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met de overdracht van stedelijk water naar het waterschap Rijn en IJssel.  

2. Akkoord te gaan met het opnemen van de gelden nodig voor het baggeren, geschat 

€ 518.000,- exclusief btw, in het investeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan 

(GRP) 2016-2020. 

 

3. Overdracht beheer sporthal De Pol 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van het visiedocument Dorpsmodel Gaanderen en de daarbij behorende 

begroting. 

2. Het beheer van De Pol per 1 januari 2016 over te dragen aan een door de Stichting Sport 

en Cultuur Gaanderen op te richten stichting. 

3. Op verzoek van de Stichting Sport en Cultuur Gaanderen de overdracht te doen voor 

1 jaar. Op basis van de resultaten van dit proefjaar bij een geslaagd proefjaar overgaan tot 

het afsluiten van een budgetovereenkomst.  

4. Op termijn bekijken of beheer en exploitatie van de Gaanderense buitensport-

accommodaties gelegen op sportcomplex De Pol ook overgedragen kan worden aan de 

Stichting in oprichting. 

5. De financiële consequenties op te vangen binnen het vastgoedfonds (20e wijziging 

gemeentebegroting 2016). 

 

4. Evaluatie Naoberfonds 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Naoberfonds. 

2. Het Naoberfonds op de huidige manier voort te zetten. 
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5. Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2016 

Wij stellen u voor, de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2016 vast te stellen. 

 

6. Lokale media-instelling gemeente Doetinchem 

Wij stellen u voor, een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media om 

Optimaal FM aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de periode van 2015-

2020.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

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

secretaris         burgemeester 

 


