
 

Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 20-04-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadzaal 0.42 (18p) 

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

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

Werkman 

  

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aanbieden ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 BVO DRAN (incl 

gewijzigde begroting 2021) 

Het doelgroepenvervoer wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN). De 

feitelijke uitvoering is onder de naam Avan. De BVO DRAN biedt op grond van artikel 

35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende 

gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de 

ontwerpbegroting. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. De gemeenteraad middels bijgevoegd concept raadsvoorstel kennis te laten nemen 

van de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021, 

van de BVO DRAN. 

2. De gemeenteraad voorstellen, middels bijgevoegde conceptbrief, een zienswijze 

naar voren te laten brengen over de ontwerpbegroting. 

 

A.2 

 

Beveiligingsplan Suwinet 2021-2024 

Om de beveiliging en het beheer van Suwinet-Inkijk te waarborgen zijn er reeds in 

2006, 2011 en 2014 Beveiligingsplannen Suwinet door het college van B&W 

vastgesteld. Op basis van aangescherpte normen is het noodzakelijk om een nieuw 

Beveiligingsplan Suwinet op te stellen die voldoet aan de door de Eenmalige Normatiek 

Single Information Audit (ENSIA) gestelde eisen. Vooralsnog is het uitgangspunt om de 

drie jaar een Beveiligingsplan Suwinet (onder voorbehoud van wijziging wet c.q. 

regelgeving) vast te laten stellen. 

 

Besluit (Conform advies) 

Instemmen met Beveiligingsplan Suwinet 2021-2024. 

 

A.3 

 

Deelnemingsovereenkomst Papier Recycling Nederland 

Papier Recycling Nederland (PRN) ondersteunt gemeenten financieel bij de inzameling 

en transport van oud papier en -karton. Dat doet zij door garantieprijzen te bieden als 

de marktprijzen onder de kostprijzen van inzameling en transport komen te liggen. 

Hierdoor kunnen de gemeenten waarborgen dat oud papier en -karton kostendekkend 

ingezameld kan blijven worden. De huidige overeenkomst met PRN dateert van 2010. 

De voorliggende overeenkomst is geactualiseerd. 

 

Besluit (Conform advies) 



 

Deelnemingsovereenkomst met Papier Recycling Nederland ondertekenen. 

 

A.4 

 

MGR Sociaal domein: Jaarstukken 2020 en begroting 2021 e.v. Modulaire 

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. 

Conform de regeling van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland biedt het 

Dagelijks Bestuur van de MGR de financiële stukken voor 1 april aan het Algemeen 

Bestuur onder gelijktijdige toezending naar de gemeenteraden van de gemeenten (via 

de colleges). Het Algemeen Bestuur kan deze financiële stukken vervolgens vaststellen 

vóór 1 juli 2021. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. De gemeenteraad ter informatie aanbieden: 

-De kaderbrief bij de jaarstukken van de MGR SDCG. 

-Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van de MGR SDCG. 

 

2. De gemeenteraad verzoeken om het indienen van een zienswijze, conform 

bijgevoegd voorstel, op: 

-de concept gewijzigde begroting 2021 

-de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025. 

-het conceptuitvoeringsprogramma 202 

 

A.5 

 

Notitie Boostweek jongeren (Jeugdafdeling Stadspartij) 

De jeugdafdeling van de Stadspartij Doesburg heeft gehoor gegeven aan de oproep 

van de Verenigingen Nederlandse Gemeenten (VNG) om in deze Corona-tijd met 

jongeren in gesprek te gaan. Deze 'Boostweek' van 1 tot en met 5 februari is gebruikt 

om samen met de fractie de straat op te gaan om zo met jongeren in gesprek te 

komen. Er is in gesprek gegaan met jongeren van de leeftijd 10 tot en met 22 jaar. 

De notitie geeft verslag van de activiteiten die zijn ondernemen, de bevindingen die zijn 

opgehaald en voorstellen tot acties voor uw college. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Instemmen met de (concept) antwoordbrief aan de jeugdafdeling van de Stadspartij 

Doesburg en deze ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

A.6 

 

Ontheffing APV artikel 5:6 

Het verlenen van een tijdelijke ontheffing conform artikel 5:6 APV, zodat de aanvragers 

van de ontheffing hun kampeerauto mogen parkeren met een parkeervergunning in de 

Heiligegeeststeeg. 

 

Besluit (Conform advies) 

Een tijdelijke ontheffing te verlenen conform artikel 5:6 APV voor het parkeren van een 

kampeerauto op de locatie Heiligegeeststeeg. 

 

A.7 

 

Toezegging voor een evaluatie van het Plan van aanpak Alcohol- en 

drugspreventie 

Tijdens de behandeling van het Plan van aanpak ‘alcohol- en drugspreventie’ in de 

Commissievergadering (Maatschappelijke Ontwikkeling) op 14 mei 2019 is door 

wethouder Bollen de toezegging gedaan dat er na ongeveer één jaar (in juni 2020) een 

evaluatie zou volgen. Op 16 maart 2020 kreeg Nederland te maken met de eerste 

lockdown door de Corona-pandemie. Een evaluatie in juni 2020 bleek niet realistisch. 

De toezegging werd verplaatst naar juni 2021. De Corona-pandemie bleek langer aan 



 

te houden dan in eerste instantie gedacht. De partners waarmee het Plan van aanpak 

tot stand is gekomen geven aan dat er door Corona nu een totaal andere tijd is dan bij 

het schrijven van het plan (mei 2019). Het is lastig om de situatie te vergelijken met 

2019. 

 

Aangezien het niet mogelijk is om een evaluatie te geven wordt er nu een update 

gegeven middels een memo om uw college en de gemeenteraad te informeren. De 

update vervangt de evaluatie waarmee er toch aan de toezegging wordt voldaan. 

Voor het vervolg wordt dit onderwerp geïntegreerd in het (nieuw te vormen) lokale 

preventieakkoord en het totale gezondheidsbeleid. Ieder jaar wordt namelijk de 

Integrale Jeugdrapportage aangeboden aan de gemeenteraad om inzicht te geven in 

de gezondheid van de jeugdigen in Doesburg. Dit is in principe een jaarlijkse update. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Informatienota over de evaluatie 'Plan van aanpak alcohol- en drugspreventie' en 

memo Update Plan van aanpak alcohol- en drugspreventie (2021) ter kennisgeving 

aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

  

 


