Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 19 juni 2019

ALDUS VASTGESTELD 27 JUNI 2019
Hamerstukken
1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019
Wij stellen u voor:
1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019 vast te stellen.
2. Hiervoor een krediet toe te kennen van € 1.762.000 (43ste wijziging gemeentebegroting
2019).
3. Aanvullend op het al beschikbare krediet voor de Europaweg van € 5.000.000,- een
aanvullend krediet van € 1.781.000,- beschikbaar te stellen (43ste wijziging
gemeentebegroting 2019).
2. Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek
Wij stellen u voor, het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 met bijlagen
(RPW Achterhoek) vast te stellen.
3. Begroting 2020 Regio Achterhoek
Wij stellen u voor, geen zienswijzen naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de Regio
Achterhoek over de Begroting 2020-2023 Regio Achterhoek.
4. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2019
Wij stellen u voor:
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2019 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 € 60.000 te verwerken in de Algemene reserve;
- de grondexploitatie ‘Kavels Verheulsweide’ te openen.
- een krediet van € 1,48 mln. te verlenen ten behoeve van investeringen die reeds zijn
voorzien en deel uitmaken van de totaal geraamde kosten binnen de grondexploitaties en
overige ruimtelijke projecten.
2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de Herziene Woningbouw Strategie (HWS).
3. 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 de bijlagen:
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij raadsvoorstel).
- Bijlage Herziene Woningbouw Strategie.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,

B.H.W. Lubbers
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