Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 26 februari 2020

Hamerstukken

1. Beslissing op bezwaar
Wij stellen u voor, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren conform het advies van de
Commissie bezwaarschriften.
2. Bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten 2019'
Wij stellen u voor:
1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en
supermarkten - 2019' gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Bestemmingsplan 'Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019'
Wij stellen u voor:
1. De Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019' gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Bestemmingsplan 'Lubberslaan 18a - 2019'
Wij stellen u voor:
1. Het bestemmingsplan 'Lubberslaan 18a - 2019' vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Budget applicaties voor Omgevingswet
Wij stellen u voor:
1. In de begroting 2021 een structureel budget van €30.000 per jaar op te nemen ten behoeve
van aanschaf en vervanging van applicaties voor de uitvoering van de Omgevingswet.
2. De dekking hiervoor meenemen in de Kadernota begroting 2021.
6. Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
Wij stellen u voor:
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) vast te
stellen waarin het bestuur van de GGD wordt verzocht om:
a. afspraken te maken met de gemeente over de doorontwikkeling van de integrale
jeugdgezondheidszorg, inclusief extra contactmoment adolescenten, om te bereiken dat
de uitwerking direct aansluit bij de beleidsontwikkelingen;
b. voor de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven die
het Rijk heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds;
c. de totale inwonerbijdrage, behoudens de aanpassing op basis van het aantal inwoners,
vanaf 2021 niet hoger te laten zijn dan de inwonerbijdrage van 2020 en de eventuele
gevolgen op te vangen door aan de gemeente keuzemogelijkheden voor te leggen.
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen.
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