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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen door 

eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling 

tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Het kabinet reserveert hiervoor 

130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021. Gemeenten moeten zelf 

beleidsregels voor de TONK  opstellen op basis van de Participatiewet. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. Instemmen met de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK) 

2. De raad informeren over de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK) 

3. Op het moment dat de beschikbaar gestelde bedragen worden ontvangen dient 

middels een raadsvoorstel de raad gevraagd te worden de beschikbaar gestelde 

bedragen toe te voegen aan grootboeknummer 1205 (bijzondere bijstand), ter 

uitvoering van de TONK 

 

A.2 

 

Correctie op collegeadviesnota m.b.t. huurovereenkomst SBB 

Op 23 februari heeft het college een besluit genomen met betrekking tot de 

huurovereenkomst met Staatsbosbeheer voor het huren van een deel van de Lage 

Linie. Hierbij is beslispunt 1 niet goed geformuleerd. Met dit besluit wordt dat hersteld. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Het beslispunt 1 van het besluit van 23 februari te wijzigen in: De 
gemeenteraad bij de jaarrekening 2020 voorstellen om het restant bedrag 
€15.000 ‘beleef de linies’ te bestemmen voor de jaren 2021 en 2022 om de 
huur en het beheer en onderhoud te kunnen verzorgen. 

 

A.3 

 

Monitor Economie & Toerisme Doesburg 2020 

Sinds 2017 wordt jaarlijks een Economische & Toeristische monitor opgesteld. De 

monitor geeft inzicht in de doelen opgenomen in het economische beleid door inzicht te 

geven in onder andere de omvang van de leegstand, werkgelegenheid en aantal 

bezoekers toeristische websites. Daar waar mogelijk zijn cijfers uit eerdere jaren 

opgenomen. Elk jaar wordt de monitor geëvalueerd en zo nodig worden er overzichten 

toegevoegd of weggelaten. 

 



 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennisnemen van de Monitor Economie & Toerisme Doesburg 2020 

2. De Monitor Economie & Toerisme Doesburg 2020 ter informatie aanbieden aan de 

gemeenteraad. 

 

A.4 

 

Ontwerpbestemmingsplan Koppelweg 18 

Een initiatiefnemer heeft het voornemens om, in navolging van de herontwikkeling van 

het voormalige bedrijventerrein Koppelweg tot een woonlocatie, zijn bedrijf (met 

woning) ter plaatse te beëindigen en de locatie voor woondoeleinden in gebruik te 

nemen. Daartoe is een plan gemaakt om het merendeel van de bedrijfsgebouwen te 

slopen, de bestaande woning te behouden en twee nieuwe vrijstaande woningen te 

realiseren. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, dient het 

bestemmingsplan ter plaatse te worden herzien. Hiervoor dient ook een hogere 

grenswaarde voor de wegverkeerslawaai vastgesteld te worden. Het college stemt in 

met het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit, welke tezamen gedurende zes 

weken ter inzage worden gelegd. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koppelweg 18 overeenkomstig 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMRO.0221.BPL20002HMO-ON01; 

2. instemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai; 
3. het ontwerpbestemmingsplan Koppelweg 18 samen met het ontwerpbesluit 

hogere grenswaarde wegverkeerlawaai gedurende zes weken voor 
zienswijzen ter inzage leggen. 

 

 


