
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 
 
  Doetinchem, 4 juli 2018 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Jaarstukken 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst 

Achterhoek 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 
2. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2019. 
3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2018. 
 
2. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 
Wij stellen u voor: 
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2018 vast te stellen en daarmee: 
- kennis te nemen van de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkellocaties; 
- de grondexploitaties op projectniveau vast te stellen; 
- het positieve rekeningresultaat ad € 48.000 te verwerken in de algemene reserve; 
- een krediet van € 6,3 mln. te verlenen ten behoeve van investeringen die reeds zijn 

voorzien en deel uitmaken van de totaal geraamde kosten binnen de 
grondexploitaties; 

- een startkrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorfase van mogelijke 
nieuwe ruimtelijke projecten. 

2. Kennis te nemen van de (vertrouwelijke) stand van zaken van de Herziene 
Woningbouw Strategie (HWS) en de (vertrouwelijke) toelichting daarop. 

3. De reserve Herziene Woningbouw Strategie om te zetten in een transitiereserve voor 
de Doetinchemse woningvoorraad. 

4. Met betrekking tot de gewijzigde methodiek van verhaal van bovenwijkse kosten: 
- de nota bovenwijkse voorzieningen niet meer te actualiseren; 
- eenmalig een bedrag van € 8,9 mln. te onttrekken uit de reserve bovenwijkse 

voorzieningen om als investeringsbijdrage in mindering te brengen op reeds gedane 
infrastructurele investeringen; 

- bij nieuwe projecten de benodigde bovenwijkse voorzieningen en hoogte van de 
afdracht op projectniveau te bepalen; 

- jaarlijks in het MPO de stand van zaken te geven over kostenverhaal in het 
algemeen en bovenwijkse voorzieningen in het bijzonder. 

5. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitaties geheimhouding op te leggen te bekrachtigen op basis van artikel 25, 
derde lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel b 
van de Wet openbaarheid van bestuur (economische en financiële belangen 
gemeente). 
Geheimhouding betreft: 
- Bijlage ‘Stand van zaken Herziene Woningbouw Strategie’. 
- Bijlage ‘Toelichting Herziene Woningbouw Strategie’. 
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij raadsvoorstel). 
- Hiertoe de 105de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 

6. Hiertoe de 105de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
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  Doetinchem, 2 juli 2018 
 
 
3. Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 
Wij stellen u voor: 
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 vast te stellen.  
2. De volgende gemeentelijke kaders vast te stellen voor uitwerking van de 

uitvoeringsagenda: 
- Het voortzetten van beleid om IKC-vorming te stimuleren in het basis- en speciaal 

onderwijs voor 0 tot 13-jarigen, waarbij: 

 visies worden ontwikkeld voor doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen (opvang, 
leren, ontmoeten, ontspannen); 

 wijkfuncties en zorgfuncties in het kader van jeugdzorg en passend onderwijs 
worden ingepast; 

- de aanvragen om een voorziening in de huisvesting moeten worden gedaan op basis 
van een integrale (wijk)visie.  

3. De uitvoeringsagenda en volgorde van uitwerking vast te stellen van de volgende 
projecten: 
- De huisvesting van het voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo); 
- De huisvesting van de Wilhelminaschool; 
- De huisvesting van de basisscholen in De Huet I en II mogelijk in combinatie met het 

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3).  

 Bij de uitwerking de renovatie van gebouwen als mogelijke oplossing in beeld te 
brengen en bij de besluitvorming betrekken. 

 De kosten van de haalbaarheidsonderzoeken te dekken van de begroting 
onderwijs (44302503 planning nieuw/verbouw scholen). 

4. In overleg met de schoolbesturen een plan van aanpak op te stellen voor het duurzaam 
maken van de gebouwen. 

5. Vooruitlopend op de haalbaarheidsonderzoeken voor de kosten van uitvoering van de 
projecten in de gemeentebegroting vanaf de jaarschijven 2020 ruimte te reserveren 
oplopend tot een structurele jaarlast van € 850.000,-. 

6. Hiertoe de 106de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 

drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 


