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A 
 

Openbare adviesnota's 
 

A.1 
 

Managementnota en uittreksels zelfevaluatie BRP 2021. 
 

Besluit (Conform advies): 

Kennisnemen van managementnota en uittreksels zelfevaluatie BRP 2021. 
 

A.2 
 

Principeverzoek Pastoor Blaisseweg 2 

Op 16 december jl. is het bestemmingsplan “Pastoor Blaisseweg 2” vastgesteld. Dit 
plan maakt de sloop van oude agrarische opstallen en de realisatie van acht 
zelfstandige wooneenheden volgens het concept “erfdelen” met behoud van de 
monumentale boerderij op de locatie mogelijk. Hiervoor wordt momenteel de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voorbereid. De initiatiefnemers zijn voornemens om 
(tot de oplevering van de woningen) tijdelijk woonunits te bewonen. Het college besluit 
in principe en onder voorwaarde medewerking verlenen aan het plaatsen en tijdelijk 
bewonen van twee woonunits voor een periode van twee jaar en één woonunit voor 
een periode van vier maanden aan de Pastoor Blaisseweg 2 te Doesburg. 
 

Besluit (Conform advies): 

1. In principe en onder voorwaarde medewerking verlenen aan het tijdelijk 
plaatsen en bewonen van drie woonunits aan de Pastoor Blaisseweg 2 te 
Doesburg. 

 

A.3 
 

Project(en) Doesburg Vitaal & Dynamische beweegroutes met QR-code 

Het lokaal preventieakkoord, in Doesburg genaamd 'het Doesburgse Leefstijlakkoord' 
bevindt zich in de afrondende fase. Eén van de ambities is het realiseren van het 
project Doesburg Vitaal. 
Enige tijd geleden is het lokaal sport- en beweegakkoord gerealiseerd. Naast het 
stimuleren van motorische vaardigheden en de deskundigheid van de sportaanbieders 
verbeteren richt het akkoord zich ook met name op het (uitnodigen tot) bewegen in de 
openbare ruimte. 
 
Doesburg Vitaal 
Met DoesburgVitaal spaar je door te wandelen of fietsen fitcoins. Extra fitcoins zijn te 
verdienen door mee te doen aan sportieve, educatieve of sociale activiteiten. Denk aan 
een groente challenge of cursus stoppen-met-roken. Gespaarde fitcoins kun je 
inwisselen voor leuke, gezonde en vitale producten en diensten in de buurt. 
Iedereen kan meedoen met DoesburgVitaal en sparen voor zichzelf of voor een ander. 
Je kunt je fitcoins doneren om mensen met beperkte financiële middelen of die 
eenzaam zijn een activiteit cadeau te doen. Zo kan een gezin weer eens samen naar 



 
het zwembad of gezonde voeding kopen. 
 
Dynamische beweegroutes door QR-codes (QR-FIT) 
QR-Fit biedt een compleet gezondheidsbevorderend beweegconcept aan. Binnen het 
beweegconcept zijn de beweegroutes met QR-codes in combinatie met de app het 
middel om (meer) te gaan bewegen 
Bij het scannen van een QR-Fit code vanuit de app word je doorverwezen naar een 
spierversterkende- of conditionele oefening. Vervolgens is er een keuze uit drie 
verschillende fitheidsniveaus: beginner, gemiddeld of gevorderd. Na het selecteren van 
het fitheidsniveau wordt een oefening op maat geïllustreerd aan de hand van een video 
met uitleg en intensiteiten. Alle oefeningen achter de QR-codes rouleren eens per 24 
uur, elke dag is dus een nieuwe uitdaging. Die dienst van QR-FIT is altijd te gebruiken, 
je beweegt wanneer het jou uitkomt onder online begeleiding van professionals. 
 

Besluit (Conform advies): 

1. De voorlopige subsidie voor het project ‘Doesburg Vitaal 2022’ toekennen voor een 
bedrag van € 7.832,-, gefinancierd uit de middelen SPUK Sportakkoord (geoormerkte 
aanvullende middelen Corona voor sport- en leefstijlinterventies); 
2. Instemmen met een incidentele bijdrage van € 10.009,80,- voor het realiseren van 
dynamische beweegroutes door middel van QR-codes, gefinancierd vanuit de 
middelen SPUK Sportakkoord (reguliere uitvoeringsbudget). 
 

A.4 
 

Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Sociaal medische indicatie (SMI) is een vangnetregeling, die gemeenten de 
mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van 
kinderopvang als ze door medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag. De regeling is bedoeld voor kinderen, waar een 
gezonde ontwikkeling onder druk komt te staan vanwege sociale, psychische of 
lichamelijke problemen binnen het gezin. 
 

Besluit (Conform advies): 

Vaststellen van de Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie gemeente Doesburg 
2022(SMI) 
De beleidsregels SMI treden in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking hiervan in het Elektronisch Gemeenteblad en werken terug tot en met 1 
januari 2022. 
 

 


