
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.11 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

 

Krediet en dekking financiële lasten 

huisvestingsprogramma onderwijs 2017 

 

 

Te besluiten om: 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 een krediet 

beschikbaar te stellen van € 125.542,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 ad € 13.458,- ten 

laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 37ste wijziging van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen.  

 

Context 

Binnen de reserve huisvesting onderwijs is structurele ruimte (€ 20.000,-) vastgelegd voor dekking 

van de kapitaallasten van het jaarlijks vast te stellen programma huisvesting onderwijs. 

Het beschikbaar stellen van het krediet en de aanwijzing van de dekking is de bevoegdheid van uw 

raad. Het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs is een bevoegdheid van ons college. 

Wij hebben op 8 november 2016 het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 vastgesteld.  

 

Op dit programma staan: 

 de vergoeding van kosten van eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair in verband 

met uitbreiding van het aantal leerlingen van Stichting SOTOG voor de Isselborgh; 

 aanvullende vergoeding van kosten voor aanpassing van het gebouw Vondelstraat 220, 

Doetinchem, ten behoeve van Kentalis zorg en onderwijs; 

 vergoeding van kosten van aanpassing van het gebouw Zaagmolenpad 26, Doetinchem, ten 

behoeve van de Stichting Achterhoek VO, voor huisvesting van de ISK-afdeling. 

 

Financiën 

De totale kosten van de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 zijn € 125.542,-. 

 

Bijlagen 

Het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 en berekening van de jaarlijkse lasten (bijlage A) 

Toelichting op het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 (bijlage B) 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over krediet en dekking financiële lasten 

huisvestingsprogramma onderwijs 2017; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

1. Voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 een krediet beschikbaar te 

stellen van € 125.542,-. 

2. De jaarlijkse lasten van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 ad € 13.458,- ten laste te 

brengen van de reserve huisvesting onderwijs; 

3. Hiervoor de 37ste wijziging van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


