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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aanvullende beleidsregels leerlingenvervoer 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

Aanvullende beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg vast te stellen ten 

behoeve van het oefenprogramma zelfstandig reizen. 

 

A.2 

 

Jaarrapportage Buurtacademie en jongerenwerk 2020 

Cambio (onderdeel van Circulus-Berkel) is de coördinator en uitvoerder van de 

Buurtacademie en het jongerenwerk. In bijgevoegde jaarlijkse rapportage worden de 

resultaten voor 2020 weergegeven en toegelicht. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. Kennis nemen van de resultaten van de Buurtacademie en het jongerenwerk, 

beschreven in de jaarrapportage 2020 van Circulus-Berkel; 

2. De jaarrapportage 2020 middels een Informatienota voor de raad ter kennisgeving 

aan de raad brengen. 

 

A.3 

 

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden 

De gemeenteraad van Doesburg wordt in de gelegenheid gesteld om voor 3 mei 2021 

een zienswijze te geven op de resultaat bestemming 2020 en ontwerpbegroting 2022 

van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Enkele 

opmerkingen over de stukken zijn opgenomen in bijgaande zienswijze. Het college stelt 

de gemeenteraad voor in te stemmen met deze zienswijze. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis nemen van de resultaatbestemming 2020 en ontwerpbegroting 2022 van 

VGGM. 

2. De gemeenteraad voorstellen conform bijgaande conceptbrief een zienswijze in te 

laten dienen over de ontwerpbegroting 2022 van VGGM. 

 

A.4 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nieuwe Eekstraat 2 

Een initiatiefnemer heeft het voornemen om het pand aan de Nieuwe Eekstraat 2, 

welke huidig is gericht op opslag en handel in goederen, te bewonen met een kantoor 

aan huis. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, dient een 

omgevingsvergunning verleend te worden voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan. Hiertoe is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Ook dient een 

hogere grenswaarde voor de wegverkeerslawaai vastgesteld te worden. Het college 



 

stemt in met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, stelt de raad 

voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven en legt deze tezamen met 

het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning, en bijbehorende stukken, 

gedurende zes weken ter inzage. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Instemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai; 
2. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af 

te geven voor het verbouwen van het bedrijfsgebouw tot woning aan de 
Nieuwe Eekstraat 2 in Doesburg, en; 

3. Na afgifte van de VVGB deze samen met het ontwerpbesluit voor het verlenen 
van een omgevingsvergunning, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.PRO20003PBU-ON01, 
en bijbehorende stukken, ter inzage leggen; 

4. De Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening mandateren voor de verdere 
afwikkeling van het (ontwerp)besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, 
mits geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai wordt ingediend. 

 

 


