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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Samenwerkingsprotocol regio Centraal-Gelderland en de Raad voor de 

Kinderbescherming & Nieuwe afspraken en contractering Jeugdbescherming 

2022 

Eind 2014 zijn de gemeenten in de regio Centraal-Gelderland ieder afzonderlijk met de 

Raad voor de Kinderbescherming een samenwerkingsprotocol overeengekomen. Dit 

protocol is in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd en geactualiseerd. Het 

actualiseren van het samenwerkingsprotocol sluit aan op de realisatie van de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming. 

 

Eind 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het landelijke rapport 

'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' gepubliceerd. De boodschap hierin was 

duidelijk: in het hele land wachten kinderen en gezinnen te lang op de inzet van 

jeugdbescherming en van passende jeugdhulp. Op basis van het rapport heeft de regio 

Centraal-Gelderland de opdracht gekregen om nadere afspraken te maken met 

Jeugdbescherming Gelderland. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming in april 2020. Binnen deze Gelderse 

Verbeteragenda is gewerkt aan twee belangrijke pijlers: 

1. Samenwerken en kennisdelen; 

2. Contracteren en basisafspraken. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1. In te stemmen met het geactualiseerde samenwerkingsprotocol tussen de 

gemeenten in de regio Centraal-Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming; 

2. Wethouder Bollen machtigen voor het ondertekenen van het geactualiseerde 

samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Centraal-Gelderland en de 

Raad voor de Kinderbescherming, namens het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Doesburg; 

3. Kennis te nemen van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming en de nieuwe contracten met de Gecertificeerde 

Instellingen (Jeugdbescherming) vanaf 2022, en deze ter informatie aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 

 

A.2 

 

Principeverzoek Koppelweg naast 1a te Doesburg 

Op 25 februari jl. is het bestemmingsplan “Koppelweg naast 1a” vastgesteld. Dit plan 

maakt de realisatie van een woning op een onbebouwd perceel tussen de Koppelweg 

1a en Barend Ubbinkweg 11 mogelijk. Hiervoor is momenteel een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in behandeling. De initiatiefnemer heeft het voornemen om eerst 

het bijgebouw en vervolgens het hoofdgebouw te bouwen, en wenst het bijgebouw 

tijdelijk te bewonen gedurende de bouw van de nieuwe woning. Het college besluit in 



 

principe en onder voorwaarde medewerking verlenen aan het tijdelijk bewonen van een 

bijgebouw aan de Koppelweg naast 1a te Doesburg voor een periode van 6 maanden. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. In principe en onder voorwaarde medewerking verlenen aan het tijdelijk 

bewonen van een bijgebouw aan de Koppelweg naast 1a te Doesburg. 

 

A.3 

 

Principeverzoek Nieuwstraat 17 te Doesburg 

Het pand aan de Nieuwstraat 17 dient huidig als garage en is recent gekocht door de 

initiatiefnemers, zij wensen het pand te gaan bewonen. Het college besluit in principe 

en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het gebruik van 

het pand Nieuwstraat 17 als zelfstandige woning. 

 

A.4 

 

DRIS haltedisplays 

De Provincie Gelderland wil nieuwe haltedisplays plaatsen bij de bushaltes 

Kraakselaan, Meipoortwal, SbN Doormansingel, Koepoortwal en Beumerskamp. Bij de 

bushaltes Kraakselaan is sprake van vervanging van de bestaande haltedisplays, bij de 

andere bushaltes zijn nu nog geen haltedisplays. Bij deze bushaltes worden 

haltedisplays geplaatst omdat er veel instappende busreizigers zijn. Voor de plaatsing, 

het gebruik en het beheer van de haltedisplays heeft de Provincie Gelderland een 

nieuwe beheerovereenkomst opgesteld. Als we deze overeenkomst ondertekenen dan 

stemmen we ermee in dat 1) de kosten voor het elektraverbruik en het vastrecht van de 

haltedisplays (net als in de huidige overeenkomst) voor onze rekening komen als 

wegbeheerder/gemeente en 2) we daarmee een gebruiksrecht toekennen aan de 

Provincie Gelderland voor de gronden waar de haltedisplays op worden geplaatst. 

 

Besluit (Conform advies): 

Instemmen met de nieuwe beheerovereenkomst met de Provincie Gelderland voor de 

plaatsing, het gebruik en beheer van haltedisplays. 

 

 


