
 

Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 22-02-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadzaal 0.42 (18p) 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen A.M. Boone, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van Oort en P. Werkman 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Ontwikkelovereenkomst voor warmtenet in De Ooi. 

Voor de ontwikkeling van een warmtenet in De Ooi willen we een samenwerking 

aangaan met Woonservice IJsselland en Firan (Firan is een dochterbedrijf van 

Alliander). Met de samenwerking met Firan kiezen we voor een niet commerciële 

partner. In de overeenkomst spreken we af op welke wijze we toewerken aan een 

ontwerp van een warmtenet met bijbehorende businesscase. Ontwerp en 

businesscase zullen later ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Instemmen met de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente Doesburg, 

Woonservice IJsselland en Firan BV ten behoeve van de ontwikkeling van een 

warmtenet in De Ooi. 

 

In het najaar een second opinion op de opgeleverde stukken voordat er een definitief 

besluit genomen wordt. Zo mogelijk in samenspraak met de woningcorporatie. 

 

A.2 

 

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 

Op 24 april 2008 heeft de raad de “Verordening betreffende doelmatigheids- en 

doeltreffendheidsonderzoeken” ex artikel 213a Gemeentewet vastgesteld. Deze 

verordening dient om de controle van de raad op de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van het door het college gevoerde bestuur te versterken. Het college stelt de raad voor 

deze verordening beter aan te laten sluiten op de huidige praktijk en financiële en 

organisatorische mogelijkheden door deze overeenkomstig te wijzigen. 

 

Besluit (Conform advies): 

De raad het voorstel doen tot vaststelling van de “Verordening onderzoeken 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Doesburg 2022” ex artikel 213a 

Gemeentewet. 

 

A.3 

 

MGR Sociaal Domein Dienstverleningsovereenkomsten 2022 

De Modulaire gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 

(MGR) is recent gewijzigd door de toevoeging van een nieuwe module 

contractmanagement inburgering. Deze toevoeging heeft geleid tot een kleine wijziging 

in de regeling en de andere modules. Per module sluiten we daarom een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst, waarin vastgelegd is welke diensten de MGR voor ons 

uitvoert. 

 

Besluit (Conform advies): 

Naar aanleiding van de wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 

Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) drie nieuwe 



 

dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende verwerkersovereenkomsten sluiten 

voor de modules waar Doesburg aan deelneemt. 

 

A.4 

 

Uitbreiding enkelvoudige opdracht toezicht Kapabel op glasvezelaanleg 

Deltafiber laat in Doesburg door NKM glasvezel aanleggen. De werkzaamheden zijn 

gestart op 21 oktober 2021 en omvatten aanleg-/graafwerkzaamheden voor het 

reguliere glasvezelnetwerk. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van de reguliere 

glasvezelkabel en het realiseren van huisaansluitingen. De reguliere glasvezelkabel 

wordt aangelegd in de openbare weg (dit betreft grofweg wegen, voetpaden en 

bermen). De huisaansluitingen worden veelal in private grond gemaakt. 

 

Voor de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van ondergrondse 

infrastructuur (kabels en leidingen) in de openbare weg is de Algemene Verordening 

Ondergrondse Infrastructuren van toepassing, tezamen met het Handboek 

Ondergrondse Infrastructuren. Er mag pas worden gegraven nadat een zogenaamd 

instemmingsbesluit is verkregen, voor het verkrijgen hiervan zijn leges verschuldigd. In 

het Handboek wordt bepaald op welke wijze er in de praktijk moet worden gewerkt 

(uitvoeringsvoorschriften). 

 

De herstelwerkzaamheden, na aanleg van de glasvezelkabel, worden door of in 

opdracht van de desbetreffende netbeheerder (Deltafiber) uitgevoerd. Daarna wordt 

het herstelde door of in opdracht van de gemeente onderhouden. De netbeheerder 

hiervoor 37% van de algemeen vastgestelde tarieven in rekening gebracht, dit zijn de 

zogenaamde degeneratiekosten. De gemeente voert toezicht uit op deze 

herstelwerkzaamheden, waarbij getoetst wordt op de uitvoeringsvoorschriften. 

 

Omdat de werkzaamheden van Deltafiber langer duren dan eerder door hen gedacht is 

er ook langer toezicht nodig. Dit brengt extra kosten voor de gemeente met zich mee, 

deze kunnen worden betaald uit de ontvangen middelen (grootboek 1108 

Ondergrondse Infrastructuur). 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met het, in afwijking van het inkoopbeleid, verlengen van de huidige 

opdracht aan Kapabel voor toezicht op de werkzaamheden van Deltafiber (uitgevoerd 

door NKM), tot week 20 van dit jaar. 

 

 


