Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 26 mei 2016

Hamerstukken
1. Maatregelen naar aanleiding van evaluatie vastgoedfonds
Wij stellen u voor:
1. Over te gaan tot het doorvoeren van de volgende in dit voorstel benoemde maatregelen om te
komen tot een sluitend meerjarenperspectief in het vastgoedfonds:
1. kostprijsdekkende huur wijkcentra;
2. stopzetten onderhoud De Horst;
3. verkoop/afstoten Veteranenhuis;
4. verkoop tennishal;
5. onderhoudsniveau 4 continueren tot en met 2021;
6. geraamd onderhoud niet meer uitvoeren bij nieuwbouw De Bongerd;
7. verkoop ’t Marktwezen;
8. overdragen brandweerkazerne Wehl (onderzoek);
9. verkopen Keppelseweg 112;
10. verkopen Oude Doetinchemseweg 25;
11. verkoop Rijksweg 280.
2. Het renovatiekrediet ad € 800.000,-, dat beschikbaar is voor de Muziekschool, nog niet in te
zetten in afwachting van besluitvorming omtrent de bestuursopdracht samenwerking culturele
instellingen.
3. De taakstelling inzake verkoop panden De Schil op te heffen door:
a. de voormalige bibliotheek en het schoolgebouw aan de Raadhuisstraat eventueel niet te
verkopen;
b. de bestemmingsreserve gemeentelijk vastgoed en verplichtingen ten aanzien van culturele
instellingen op te heffen;
c. het saldo van € 353.000,- toe te voegen aan de algemene reserve;
d. de resterende taakstelling ten bedrage van € 610.000,- aan te melden voor de voorjaarsnota.
4. Over te gaan tot aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Zuid (DZC ’68), waarvan de kosten
ten bedrage van € 450.000,- gedekt worden uit het vastgoedfonds.
5. Hiertoe de 64ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen.
2. Vaststelling Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)-3-prestaties
Wij stellen u voor:
1. Het verantwoordingsverslag ISV-3 vast te stellen.
2. Daarmee de prestaties ISV-3 vast te stellen.
3. De provincie hierover te informeren.
3. Tweede halfjaarrapportage Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek
Wij stellen u voor, de Tweede halfjaarrapportage Samenwerking bedrijventerreinen West
Achterhoek, peildatum 31 december 2015, vast te stellen.
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4. Duurzaamheidslening
Wij stellen u voor:
1. Een duurzaamheidslening voor verduurzamende maatregelen aan woningen in te stellen voor
particuliere woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren;
2. Op 1 juli 2016 te starten met deze duurzaamheidslening;
3. Voor de uitvoering van de duurzaamheidslening in 2016 niet benut eigen geld, dat ondergebracht
is bij Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten, tijdelijk in te zetten voor deze
duurzaamheidslening;
4. Voor de uitvoering van deze duurzaamheidslening vanaf 2017 het nieuwe duurzaamheidsfonds,
zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2016, in te zetten voor deze duurzaamheidslening;
5. De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Doetinchem vast te stellen.
5. Subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2016
Wij stellen u voor:
1. Een subsidieregeling voor isolatie van particuliere woningen in te stellen.
2. Hiervoor de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016 vast te stellen.
3. De te ontvangen provinciale subsidie toe te kennen aan deze subsidieregeling.
6. Zienswijze Programmabegroting 2017 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Wij stellen u voor, in de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2017 van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers geen wensen en bedenkingen te formuleren.
7. Zienswijze programmabegroting GGD Noord- en Oost-Gelderland 2017
Wij stellen u voor:
De volgende zienswijze over de conceptprogrammabegroting GGD NOG 2017 in te dienen bij het
bestuur van de GGD:
- Wij stemmen in met de concept-programmabegroting 2017.
- De GGD wordt geacht alle inspanning te verrichten om de kosten voor asielzoekers door het
COA volledig gedekt te krijgen en de GGD-GHOR te steunen in haar lobby voor meer financiële
middelen voor statushouders.
- Wij steunen, wanneer dit in regionaal verband gebeurt, de lobby van VNG en GGD-GHOR om
meer budget te krijgen voor collectieve preventie voor statushouders inclusief een tolk voor
gezondheidszorg.
- Wij zijn tevreden dat de programmabegroting 2017 nu inzicht geeft in de indexering mede in
relatie tot de gemeentelijke inkomsten. Wij blijven echter de ontwikkelingen met betrekking tot
de wijze van indexering volgen omdat de wijze van berekening een punt van discussie blijft.
Wij vinden het wenselijk dat daar voor de volgende begroting overeenstemming over komt tussen
gemeente Doetinchem, Achterhoek en de GGD.
- Wij vinden een verschil van 0,45% tussen de ontwikkeling van het Gemeentefonds en de loon- en
prijsontwikkeling in de begroting 2017 van de GGD acceptabel.
8. Vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland
Wij stellen u voor, het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te
stemmen met de vijfde wijziging van de samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland
(NOG).
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9. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met de conceptwijzigingstekst gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland;
2. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hierover te informeren overeenkomstig
de conceptbrief.
10. Herziening gedragscode bestuurlijke integriteit
Wij stellen u voor:
1. De Regeling gedragscode integriteit voor raadsleden vast te stellen.
2. De Regeling gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders vast te stellen.
11. Integriteit en melding misstanden
Wij stellen u voor, het protocol melding vermoeden misstand politieke ambtsdragers vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

