
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 
 
 Doetinchem, 28 juni 2017 
 
 
Hamerstukken 
 
 

1. Uitbreiding basisscholen De Haven en Hogenkamp 
Wij stellen u voor: 
1. Voor de uitbreiding van de basisscholen De Haven en Hogenkamp een krediet beschikbaar te 

stellen van € 2.320.794,-. 
2. De jaarlijkse lasten van rente en afschrijving ad € 96.368,- te dekken uit de reserve huisvesting 

onderwijs. 
3. Hiervoor de 95e wijziging van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
 

2. Bestemmingsplan Gaanderen - 2017 
Wij stellen u voor: 
1. De Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan Gaanderen - 2017 gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

3. Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de nota ‘Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten 

Achterhoek: Positieve gezondheid en preventie’ en de volgende kaders vast te stellen: 
a.  ‘Positieve gezondheid’ is leidend voor de aanpak van volksgezondheid. 
b. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en zijn leven. 
c. Wij investeren in preventie ten gunste van een waardevol, zelfstandig en dus gezond 

leven van onze inwoners. 
d. Onze preventie bestaat uit universele preventie en selectieve preventie. 
e. Wij faciliteren en stimuleren (innovatieve) preventieve interventies en voorzieningen, die 

een positief effect hebben op de gezondheid. 
f. De middelen uit gezondheidsgerelateerde budgetten worden zo efficiënt mogelijk benut 

en ingezet daar waar het ‘t hardst nodig is. 
 

4. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 
2. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2018. 
 

5. Meerjarenbegroting 2018-2021 GR Laborijn 
Wij stellen u voor, aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen 
vinden in de meerjarenbegroting 2018-2021 van de GR Laborijn. 
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6. Jaarstukken 2016 en concept Programmabegroting 2018 GGD NOG 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2016 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
2. Geen zienswijze in te brengen over de concept-Programmabegroting 2018 van GGD Noord- 

en Oost-Gelderland. 
 

7. Planning- en controlstukken Regio Achterhoek en Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 (inclusief Jaarstukken Achterhoek 2020). 
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief programmabegroting 2018. 
3. In te stemmen met de concept Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 

(inclusief concept begroting Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020). 
4. Als zienswijze mee te delen dat u geen wensen en bedenkingen hebt bij beide begrotingen. 
 

8. Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2017 
algemene voorziening en Algemene maatregel van bestuur (AMvB) 

Wij stellen u voor: 
1. De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen: 
a. Na artikel 17 een nieuw artikel 17a Bijdrage in de kosten van een algemene voorziening 

op te nemen. 
b. Artikel 19 Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden te wijzigen. 

2. Deze wijzigingen in werking te laten treden de dag na bekendmaking met terugwerkende 
kracht vanaf 1 juli 2017. 

 

9. Regionale verevening budget jeugdhulp 2017 
Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met de verevening van de risicovolle budgetten jeugdhulp 2017 tussen de 
acht gemeenten in de regio Achterhoek. 

2. In afwijking van 2015 en 2016 over 2017 alleen te verevenen op de tekorten (optie2). 
 

10. Garantstelling renovatie loods Buha 
Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen uit te spreken tegen het verstrekken van een 
garantstelling, zodat Buha in staat wordt gesteld om een lening aan te trekken voor de 
renovatie van de loods aan de Havenstraat. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 


