
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 

 

 Doetinchem, 10 februari 2016 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Deelneming in de Stichting Achterhoek Toerisme 

Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen in te brengen over het voornemen van het 

college om de gemeentelijke betrokkenheid bij de Stichting Achterhoek Toerisme en de 

daaraan gelieerde steunstichting, stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek, te 

formaliseren 

 

2. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 

Wij stellen u voor: 

1. De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 vast te stellen. 

2. De veiligheidsprioriteiten: 

- alcohol-drugsoverlast; 

- woninginbraken; 

- (brom)fietsendiefstal; 

- geweld (inclusief huiselijk geweld); 

- overlastgevende en hinderlijke jeugd; 

- verkeersoverlast/snelheid/rood licht/rijden onder invloed; 

vast te stellen.  

 

3. Kadernota VNOG 2016 - 2020 

Wij stellen u voor: 

1. Kennis te nemen van de kadernota VNOG 2016 - 2020. 

2. De VNOG als zienswijze meegeven om:  

a. bij de samenstelling van de begroting 2017 uit te gaan van een verlaging van de bijdrage 

met 0,96%; 

b. met spoed invulling te geven aan de taakstelling en deze als basis mee te nemen bij de 

behandeling van de begroting 2017. 

3. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief. 

 

4. Instelling raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester 2016 

Wij stellen u voor, de raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester 2016 in te stellen, 

bestaande uit de volgende leden: L.T.M. Steintjes (voorzitter), S. Kroon (plaatsvervangend 

voorzitter), E.M.J. Boerwinkel, A.J. Verhoeven, H.L.G. Moïze de Chateleux, J.E.L. de Rechteren 

van Hemert, mevrouw S. Bali, mevrouw J.H.A. Putman, M.E. de Jong en E. Venema. 

 

5. Achterhoek in Beweging 

Wij stellen u voor: 

1. Het sportkader en de uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2020 vast te stellen. 

2. € 10.000,- beschikbaar te stellen voor Achterhoek in Beweging 2016 uit het budget 

sportstimulering. 

3. Hiertoe de 35ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
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6. Zienswijze uitgangspuntennota begroting 2017 GGD 

Wij stellen u voor, de conceptzienswijze op de Uitgangspuntennota 2017 voor de 

Programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen en het dagelijks 

bestuur van de GGD daarvan op de hoogte te stellen. 

 

7. Huisvesting Kentalis 

1. Ten behoeve van de huisvesting van Kentalis een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 288.170,- voor de aanpassing en eerste inrichting van het gebouw Vondelstraat 220, 

Doetinchem. 

2. De jaarlijkse lasten ad € 25.568,- te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs. 

3. Hiertoe de 36ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

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

 

 

 


