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Hamerstukken
1. Bezwaar raadsbesluit Verzoek woonbestemming gebouw Dennenweg 148a
Wij stellen u voor:
1. Het bezwaar tegen het raadsbesluit tot weigering van een woonbestemming op het perceel
Dennenweg 148a ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden raadsbesluit van 17 december 2015 in stand te laten.
3. Het verzoek om proceskosten af te wijzen.
2. Oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de oprichting van de Stichting
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en het overdragen van taken aan deze Stichting.
3. Beleid peuteropvang vanaf 2017
Wij stellen u voor:
1. De kaders en eisen zoals opgenomen in de notitie Beleid peuteropvang vanaf 2017 vast te stellen,
inclusief de extra doelgroepen en de aanvullende uitgangspunten zoals verwoord in de notitie.
2. De kosten voor de extra dagdelen van de doelgroepen 3a t/m 3c ten laste te laten komen van het
budget peuteropvang, de kosten voor de extra dagdelen van doelgroep 3d van het budget
jeugdhulp.
3. Het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsregels vast te laten stellen.
4. Investeringsvoorstel natuurbegraafplaats Slangenburg
Wij stellen u voor:
1. Te investeren in een informatiecentrum nabij de ingang Nutselaer op begraafplaats Slangenburg.
2. Te investeren in een ontmoetingsruimte met parkeerplaats op de uitbreidingslocatie van de
natuurbegraafplaats.
3. De beide gebouwen energieneutraal te realiseren,
4. Voor beslispunt 1 en 2 een krediet van € 475.000 beschikbaar te stellen. De daaruit
voorvloeiende lasten binnen het product begraafplaatsen op te vangen.
5. Een procedure op te starten om het bestemmingsplan te wijzigen.
6. Daarnaast de begraaftarieven per 1-1-2017 met 5% te verlagen.
7. Hiertoe de 70ste wijziging van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen.
5. Jaarstukken 2015 en zienswijze begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Wij stellen u voor:
- Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
- Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2017 een grotere
flexibiliteit in te bouwen zodat de afnameverplichting voor Doetinchem kan worden bijgesteld
naar 80%.
- De ODA te informeren met een brief.
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6. Programmabegroting 2017 en jaarstukken 2015 Regio Achterhoek
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 Regio Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 10.500,- over het jaar 2015
eenmalig te reserveren voor het uitvoeringsprogramma Achterhoek 2020.
3. Hiertoe de 68ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen.
4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 Regio Achterhoek de Regio Achterhoek mee te
delen dat deze geen aanleiding geeft tot het opstellen van een zienswijze.
7. Zienswijze begroting 2017-2020 Laborijn en jaarrekening 2015 Laborijn
Wij stellen u voor:
1. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de jaarrekening
2015 van Laborijn (voormalig Wedeo) en het toevoegen van het positieve resultaat van
€ 255.000,- aan de algemene reserve van Laborijn.
2. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn grote verontrusting uit te spreken over het begrote, fors
grotere tekort op het budget voor bijstanduitkeringen (BUIG-budget) in 2017.
3. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn de opdracht te geven om vóór 1 oktober 2016 aan de
gemeenteraad een plan te presenteren om de uitgaven aan bijstanduitkeringen verder terug te
brengen en het begrote tekort op het programma Inkomen vanaf 2017 te verlagen tot een
maximaal tekort van € 300.000,- (overeenkomstig de gemeentelijke begroting van Doetinchem).
4. De hiervoor benoemde zienswijzen aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken door
middel van de conceptbrief.
8. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG).
2. De VNOG als zienswijze aan te geven dat voor de begroting 2017 de gezamenlijk afgesproken
Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen gehanteerd moet
worden.
3. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief.
9. Toezicht openbaar onderwijs stichting IJsselgraaf
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met de opheffing van de GR IJsselgraaf.
2. Het toezicht te regelen via het convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst,
Doesburg, Doetinchem en de stichting IJsselgraaf.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart
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