
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 23 mei 2018 
 
ALDUS VASTGESTELD 31 MEI 2018 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Bestemmingsplan 'Ringweg 4 en 4a (herstel) - 2018' 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Ringweg 4 en 4a (herstel) - 2018' vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
2. Bestemmingsplan 'Tuinstraat 6 - 2017' 
Wij stellen u voor: 
1. Het bestemmingsplan 'Tuinstraat 6 - 2017' vast te stellen. 
2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Tuinstraat 6 Gaanderen’ vast te stellen’ en deze integraal onderdeel 

uit te laten maken van de Welstandsnota Doetinchem. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 

drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 
3. Versterking rol raad bij sturing op Laborijn 
Wij stellen u voor te besluiten om: 
1. Laborijn te verzoeken de informatie vanuit Laborijn aan te vullen met informatie over 

werkwijzen; 
2. tijdens de twee bijeenkomsten per jaar van Laborijn met de raden ook te spreken (a) over de 

wijze waarop Laborijn werkt, wat die werkwijze betekent voor hun cliënten en hoe die 
ervaren wordt en (b) over ontwikkelingen die afkomen op Laborijn en deze bijeenkomsten te 
koppelen aan de p&c-cyclus; 

3. aan de bijeenkomsten van Laborijn te koppelen bijeenkomsten van de gezamenlijke raden 
met de bestuurders van Laborijn; 

4. de bijeenkomsten van Laborijn en eventueel de bijeenkomsten met de bestuurders (mede) te 
laten voorbereiden door een raadswerkgroep; 

5. de raadswerkgroep te laten bestaan uit vier raadsleden per raad (twee coalitie, twee 
oppositie) en te laten ondersteunen door de raadsgriffiers; 

6. ten behoeve van de raadswerkgroep vier raadsleden aan te wijzen als lid. 
 
De raadswerkgroep Laborijn 
 
4. Jaarstukken 2017 en concept-Programmabegroting GGD NOG 2019 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
2. Geen zienswijze in te brengen over de concept-Programmabegroting 2019 van GGD Noord- en 

Oost-Gelderland en de GGD daarover te informeren. 
3. Een zienswijze in te brengen over drie beleidsvoorstellen die aanleiding geven voor de 

1e begrotingswijziging zodra de begroting is vastgesteld, te weten dat wij ons kunnen vinden 
in de voorstellen, maar daarbij aandacht vragen voor: 
- een efficiënte uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; 
- een inspanning van de GGD om de resultaten van E-movo op het mbo en 

praktijkonderwijs aan gemeenten terug te koppelen. 
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5. Programmabegroting Erfgoedcentrum 2019-2022 
Wij stellen u voor: 
1. In de zienswijze op de concept-meerjarenbegroting 2019-2022 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 
2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. 
 
6. Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en begroting 2019 VNOG 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2019-2022 VNOG. 
3. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op de 

begroting VNOG 2019-2022. 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. 
 
7. Gebouwaanpassingen stadhuis en Zorgplein 
Wij stellen u voor: 
1. Een krediet van € 382.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de fysieke 

gebouwaanpassingen. 
2. Een krediet van € 81.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van meubilair/inrichting 
- de kapitaallasten van € 23.000 van deze kredieten als volgt te dekken: 

1. huuraanpassing Buurtplein; 
2. facilitaire dienstverleningsovereenkomst met Buurtplein aanpassen; 
3. energiebesparende maatregelen realiseren; 
4. regulier exploitatiebudget voor ruimtelijke inrichting te verlagen. 

3. Hiertoe de 87ste begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
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