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Toelichting  

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aansluiting LSI convenant (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt met de 

‘Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams’ sinds 2003 het voortouw om 

handhaving in het sociale zekerheidsdomein meer integraal te benaderen. Op basis 

van dit convenant wordt in Interventieteams samengewerkt om oneigenlijk gebruik en 

misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid, en 

daarmee samenhangende misstanden, te voorkomen en terug te dringen. In het 

convenant zijn afspraken over de samenwerking vastgelegd. Het voorstel is dat 

gemeente Doesburg tevens toetreedt tot dit convenant. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Instemmen met het toetreden tot, en het ondertekenen van, het Landelijk 

Samenwerkingsconvenant Interventieteams 

2. De raad informeren over de toetreding tot, en de ondertekening van, het Landelijk 

Samenwerkingsconvenant Interventieteams 

 

A.2 

 

Bestuursakkoord, gemeenschappelijke regeling, conceptbegroting 2022, 

regionale agenda 2022 Groene Metropool regio Arnhem - Nijmegen 

Eind 2020 besloten de gemeenten over de versterking van de regionale samenwerking 

in de regio Arnhem-Nijmegen. Verwezen wordt naar het raadsbesluit van 26 november 

2020. Dit betrof het besluit over de nieuwe visie Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen, de regionale agenda 2021-2025 en de Gemeenschappelijke Regeling. 

De Groene Metropoolregio (GMR) heeft aangegeven dat in het 2e kwartaal van 2021 

de concept-regionale agenda 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een 

regionale agenda, opgebouwd uit 5 samenhangende opgaven, waar door uw 

gemeente kan worden ingetekend. 

 

Besluit (Conform advies) 

Voorgesteld besluit 

1.    In te stemmen met het bestuursakkoord tussen de Groene Metropoolregio Arnhem 

– Nijmegen, Provincie Gelderland en The Economic Board. 

2.    In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene 

Metropoolregio Arnhem Nijmegen 

3.    In te stemmen met bijgaande zienswijze op de begroting 2022 GMR 

4.    In te stemmen de concept regionale agenda 2022 GMR 

 

Beslispunten raad 

1.    Kennis nemen van bestuursakkoord van de Groene Metropoolregio Arnhem – 



 

Nijmegen, Provincie Gelderland en The Economic Board. 

2.    In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene 

Metropoolregio Arnhem Nijmegen 

3.    In te stemmen met bijgaande zienswijze op de begroting 2022 GMR 

4.    In te stemmen de concept regionale agenda 2022 GMR 

 

A.3 

 

Meerkosten nutsvoorzieningen Postduivenvereniging De Luchtbode 

Afgelopen jaar heeft het college besloten om in principe en onder voorwaarden 

medewerking te verlenen aan het voor drie jaar tijdelijk vestigen van de 

Postduivenvereniging De Luchtbode naast Recycleplein Doesburg aan Parallelweg 

Den Helder 4 te Doesburg. Hiervoor is op 5 februari jl. een tijdelijke 

omgevingsvergunning verleend. De vereniging stuit op hogere kosten dan 

oorspronkelijk begroot voor het aansluiten van de elektra- en watervoorziening. Het 

college besluit deze meerkosten aan nutsvoorzieningen te bekostigen uit de post 

onvoorzien. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. De meerkosten aan nutsvoorzieningen ten behoeve van het tijdelijk plaatsen 
van het clubgebouw van de Postduivenvereniging De Luchtbode aan de 
Parallelweg Den Helder 6 te bekostigen uit de post onvoorzien. 

 

A.4 

 

Principeverzoek Begoniastraat 9 te Doesburg 

De initiatiefnemer wenst een uitweg aan te leggen aan de Hyacinthstraat, op het 

perceel Begoniastraat 9 te Doesburg. 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 realiseren 
van een uitweg op het perceel Begoniastraat 9 te Doesburg. 

 

A.5 

 

Benoemingen Brede Sociale Maatschappelijk Raad 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    Akkoord te gaan met de voordracht van mevrouw M. Verhulst, de heer A. Scholten 

en de heer H. Vlaming en hen te benoemen tot leden van de Brede Sociaal 

Maatschappelijke Raad (BSMR) 

2.    Ontslag te verlenen aan de heer Gerard Wolters als onafhankelijk voorzitter van de 

BSMR 

3.    Akkoord te gaan met de voordracht van mevrouw Tiny Mintjes als nieuwe 

onafhankelijke voorzitter voor de komende 4 jaar van de BSMR 

 

A.6 

 

Subsidie aanvraag Landelijk Moluks Monument 

Stichting Landelijk Moluks Monument wil het Molukse verhaal van de aankomst eerste 

generatie Molukkers in 1951 op de kaart zetten door een monument te plaatsen aan de 

Lloydkade in Rotterdam. Het monument dient als middel om het Molukse verhaal te 

blijven vertellen aan de huidige en de volgende generaties dit geldt ook voor de 

Doesburgse Molukkers. 



 
 

Besluit (Conform advies) 

Het subsidiebedrag van 500,00 euro toekennen aan Landelijk Moluks Monument. 

 

A.7 

 

Regionale Energie Strategie 1.0 regio Arnhem Nijmegen 

Met de RES 1.0 wordt een waardevolle bijdrage gegeven aan de doelstelling van de 

regio om in 2050 energieneutraal te zijn, met als ambitie 55% CO2-reductie in 2030 ten 

opzichte van 1990.  In de RES 1.0 doen de gemeenten binnen de regio een bod 

waaruit blijkt hoe de deelnemende partijen uit de RES Regio Arnhem Nijmegen 

gezamenlijk tot keuzes zijn gekomen over het op grote schaal opwekken van duurzame 

elektriciteit en de regionale verdeling van warmte. Dit bod moet uiterlijk 1 juli 2021 

worden opgeleverd. Tot het moment van vaststelling RES 1.0 zijn er geen financiële 

gevolgen. Voor het traject naar RES 2.0 dienen opnieuw financiële afspraken te 

worden gemaakt. Met betrekking tot communicatie zijn we steeds aangehaakt op 

inspraakmogelijkheden die de RES-regio bood en dit blijven we doen. Ook koppelen 

we de participatie waar mogelijk met andere aangrenzende onderwerpen in Doesburg, 

zoals warmtevisie en afwegingskader voor zonne-en windenergie. Via 

https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/res1-0/  is een compleet overzicht 

van documenten te vinden. 

 

Besluit (Conform advies) 

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Arnhem Nijmegen ter vaststelling aan 

de raad voor te leggen. 

 

A.8 

 

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Kilder 6 (kavel 3) 

Bezwaarde is het niet eens met de verleende omgevingsvergunning van 4 november 

2020. Hij is destijds op basis van het kavelpaspoort overgegaan tot het bouwen van 

zijn woning. Gelet op het kavelpaspoort dienen woningen aan de Strijp / De Coulisse 

overwegend van baksteen te zijn en moeten andere materialen ondergeschikt zijn. In 

de ogen van bezwaarde kan het om die reden niet zo zijn dat een woning bijna volledig 

met hout is bekleed. Een dergelijke bekleding heeft nadelige gevolgen voor de 

uitstraling van de buurt, waarde 

van omliggende gebouwen en er kan sprake zijn van ongewenst ‘trendsetten’. 

Bezwaarde zou 

zonder het kavelpaspoort niet overgegaan zijn tot de bouw van zijn woning. 

 

Besluit (Conform advies) 

Door middel van bijgevoegde beslissing op bezwaar (bijlage 1) het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

 

 


