
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Krediet aanleg waterhockeyveld Sportpark Zuid 
Wij stellen u voor, een krediet van € 595.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 
waterhockeyveld op het sportpark Zuid en hiertoe de 37ste begrotingswijziging 2019 vast te 
stellen.  
 
2. Grondexploitatie 2019 A18 Bedrijvenpark 
Wij stellen u voor: 
1. De gewijzigde grondexploitatie A18 Bedrijvenpark vast te stellen; 
2. Een voorziening te treffen ter hoogte van het tekort op de grondexploitatie A18 

Bedrijvenpark van € 3,8 mln. De huidige voorzieningen ter hoogte van totaal € 6,4 mln. 
laten vrijvallen. 

3. Een krediet van € 13,7 mln. beschikbaar te stellen, dekking uit grondexploitatie A18 
Bedrijvenpark. 

4. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de 
grondexploitatie 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). 

5. Hiertoe de 38ste begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
3. Krediet en dekking financiële lasten huisvestingsprogramma onderwijs 2019 
Wij stellen u voor: 
1. Ten behoeve van het uitvoeren van reguliere wettelijke taken van het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2019 een krediet beschikbaar te stellen van € 325.359 en 
de jaarlijkse lasten hiervan ad € 17.026,- ten laste brengen van de reserve huisvesting 
onderwijs. 

2. Hiertoe de 39ste wijziging van de gemeentebegroting 2019 vast te stellen.  
 
4. Concept veiligheidsstrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland  

2019-2022 
Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met de concept veiligheidsstrategie en het ontwerp meerjarenbeleidsplan 

politie Oost-Nederland en de daarin aangegeven prioriteiten: 
1. kwetsbare personen; 
2. ondermijning; 
3. cybercrime; 
4. informatiegestuurd werken. 

2. Als zienswijze in te dienen dat de raad van Doetinchem kan instemmen met het 
meerjarenbeleidsplan politie. 

3. De eenheidsleiding van politie Oost-Nederland hiervan in kennis te stellen. 
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5. Beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022 
Wij stellen u voor, de nota “Beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022” vast 
te stellen en daarmee de volgende punten als kader te markeren: 
1. De statushouder staat centraal 
2. Er vindt vroegtijdig een brede intake plaats 
3. Elke statushouder heeft een persoonlijk Plan Integratie en Participatie  
4. Eén statushouder, één plan en één aanspreekpunt 
5. De materiële basisbehoeften worden adequaat geregeld 
6. Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van statushouders 
7. Wij stimuleren het leren van de Nederlandse taal op het juiste niveau 
8. Opleiding, kennis en vaardigheden worden optimaal benut 
9. Wij faciliteren en stimuleren de (door)ontwikkeling van een sociaal netwerk 
10. Wij ondersteunen de statushouder bij het vinden van passend betaald werk 
11. Wij investeren in cultuursensitief werken. 
 
6. Definitief beleidskader Duurzame energieopwekking in Doetinchem 
Wij stellen u voor, het beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” met de 
uitgangspunten:  
a. alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn nodig; 
b. initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden samen met de 

omgeving en belanghebbenden vormgegeven; 
c. Initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden landschappelijk 

ingepast; 
vast te stellen zodat inwoners, initiatiefnemers en belanghebbenden een concreet 
handelingsperspectief hebben bij ontwikkeling van duurzame energieopwekkingsprojecten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


