
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 22 maart 2023 
 
 
Hamerstukken  
 
 
1. Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke stichtingen en 

verenigingen 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de door het college vastgestelde subsidieregeling tegemoetkoming 

energiekosten voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen gemeente Doetinchem. 
2. De subsidie van het Gelders Winterfonds € 277.478 toe te voegen aan de reserve 

Crisisherstelfonds. 
3. Voor het uitvoeren van de subsidieregeling een budget beschikbaar te stellen van € 300.000 

en dit te dekken uit de reserve Crisisherstelfonds. 
4. Voor de onderdelen 2 en 3 de 14e begrotingswijziging van de gemeentebegroting 2023 vast 

te stellen. 
 
2. Doetinchems Energie Krediet en Winterfonds midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de door het college vastgestelde subsidieregeling Doetinchems 

Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf (mkb) gemeente Doetinchem. 
2. Voor het uitvoeren van de subsidieregeling Doetinchems Winterfonds een budget 

beschikbaar te stellen van € 130.000 en dit te dekken uit de reserve Crisisherstelfonds. 
3. Voor het uitvoeren van de DEK ((Doetinchems energie krediet)-regeling een krediet 

beschikbaar te stellen van € 300.000 en de lasten hiervan te dekken vanuit de ontvangen 
rentevergoeding. 

4. Voor de onderdelen 2 en 3 de 15e begrotingswijziging van de gemeentebegroting 2023 vast 
te stellen.  

 
3. Stimuleringsregeling verduurzaming winkels, kantoren en panden met een zakelijke 

bestemming 
Wij stellen u voor: 
1. De Verordening ‘Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met 

zakelijke bestemming’ in de gemeente Doetinchem 2023 vast te stellen. En daarmee in te 
stemmen met de volgende wijzigingen:  
- de naam van de regeling wijzigen waardoor duidelijker is voor wie de lening is bedoeld;  
- de doelgroep verbreden met particulieren die bedrijfsmatig vastgoed bezitten;  
- de afsluitkosten van € 1.500 bij aanvragen tot € 50.000 te laten betalen door de 

gemeente;  
- de lening verstrekken voor bedragen exclusief btw (de btw die kan worden 

terugontvangen, wordt niet gefinancierd met de lening);  
- het maximale leenbedrag verhogen naar € 100.000 en 
- de maatregelenlijst loslaten, zodat er ruimte is voor innovaties en andere ideeën op de 

markt.  
2. Het gereserveerde bedrag in het duurzaamheidsfonds te verhogen naar € 2.000.000. 
 
4. Toepassen coördinatieregeling 
Wij stellen u voor: 
1. De coördinatieregeling toe te passen voor het plan Plus supermarkt Wehl. 
2. De procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1. e.v. Wet 

ruimtelijke ordening te coördineren met de benodigde omgevingsvergunningen als bedoeld 
in artikel 2.1 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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5. Bestemmingsplan Philipsstraat ong. – 2022 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Philipsstraat ong. - 2022' ongewijzigd vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
6. Controleprotocol 2022 en Dienstverleningsplan 2022 
Wij stellen u voor, het Controleprotocol en Dienstverleningsplan voor de accountantscontrole 
2022 vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


