
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 20 februari 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 28 FEBRUARI 2019 
 
Hamerstukken 
 
1. Aanjaagfonds duurzame energieopwekking 
Wij stellen u voor: 
1. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten behoeve van de oprichting van een 

stichting voor beheer van het aanjaagfondsfonds duurzame energieopwekking. 
2. Voor de invulling van dit aanjaagfonds duurzame energieopwekking een krediet van 

maximaal 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds. 
3. Te accepteren dat wij hiermee een risico lopen op een mogelijk verlies van 40% (€ 500.000) 

en dit verlies op te vangen binnen het duurzaamheidsfonds. 
4. Hiertoe de 28ste begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
2. Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, Uitwerkingen rapport Feijtel 2018 
Wij stellen u voor, de notitie “Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, 
Uitwerkingen rapport Feijtel 2018” vast te stellen. 
 
3. Bestemmingsplan 'Hofstraat - J.F. Kennedylaan - 2018' 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Hofstraat - J.F. Kennedylaan - 2018' vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
4. Concept Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 GGD Noord- en 

Oost-Gelderland 
Wij stellen u voor: 
1. De conceptzienswijze over de Bestuursagenda 2019-2023 en over het financiële en 

beleidsmatige kader 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen, waarin wij 
bevestigen ons te kunnen vinden in de Bestuursagenda en uitgangpunten, maar de 
volgende punten willen benadrukken: 
- Positieve gezondheid als vertrekpunt betekent vanuit volksgezondheid dat het vraagt 

om een gezondheidsbevorderende omgeving.  
- De agenda is ruim van opzet. Wij vragen daarom om goede monitoring van de 

uitvoering ervan. 
- Het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap gemeenten-GGD als onderdeel van de 

agenda draagt ons inziens bij aan heldere werkafspraken. 
- Er wordt in de agenda aansluiting gezocht bij de preventieagenda’s van gemeenten. 

Deze bieden inhoudelijk de “suggesties en voorstellen” zoals u deze in uw 
aanbiedingsbrief ook vraagt. 

- Afstemming tussen de thematafel “de gezondste regio” en het door gemeenten 
vastgestelde regionaal preventieprogramma waar het gaat om overlap in onderwerpen 
en uitvoering daarvan.  

2. Het bestuur van de GGD NOG van uw zienswijze op de hoogte te stellen. 
 
5. Benoeming accountant voor de jaren 2019 en 2020 
Wij stellen u voor, gebruik te maken van de optie om het contract met de accountant Baker Tilly 
met twee jaren te verlengen voor de jaarrekeningen van 2019 en 2020.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 


