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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Stichting Veilig Thuis Gelderland-

Midden 

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (VT) voert taken uit op het gebied van 

huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals genoemd in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. De Jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 zijn er positief uit. 

Wij stellen de Raad voor geen 'vrijblijvende reactie' te geven over de conceptbegroting 

2022 en dit kenbaar te maken aan VT. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    De jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van Veilig Thuis ter informatie 

aan de raad doorsturen. 

2.    De raad adviseren geen vrijblijvende reactie in te dienen over de jaarstukken 2020 

en conceptbegroting 2022. 

 

A.2 

 

Jaarverantwoording Toezicht kinderopvang 2020 

 

Besluit (Conform advies) 

In te stemmen met de jaarverantwoording kinderopvang 2020 

 

A.3 

 

Kadernota Erfgoedbeleid 2021-2026 Mensen maken ErfGoed 

Het huidige erfgoedbeleid dateert uit 2006 en is aan vervanging toe. Dat beleid is nog 

gebaseerd op de Monumentenwet en niet op de in 2016 van kracht geworden 

Erfgoedwet. Het huidige erfgoedbeleid is dus 15 jaar geleden opgesteld. De destijds 

geformuleerde ambities zijn allemaal opgepakt – de meeste zijn in uitvoering genomen. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen, zowel in de samenleving als in de erfgoedzorg zelf, 

waar met het oude beleid onvoldoende invulling aan gegeven kan worden. Het is 

daarom tijd voor nieuw Erfgoedbeleid voor Doesburg. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. In te stemmen met de Kadernota Erfgoedbeleid gemeente Doesburg 2021-2026; 

2. De gemeenteraad voor te stellen het Erfgoedbeleid vast te stellen; 

3. In te stemmen met de Raadsadviesnota en concept raadsbesluit. 

 

A.4 

 

procesplanning afwegingskader Ruimte voor duurzame energie 

Gemeente Doesburg werkt aan de uitvoering van de Routekaart Energieneutraal 

Doesburg 2050. 

Met betrekking tot grootschalige duurzame energieopwek is aangegeven dat er onder 



 

andere naar de mogelijkheden van zonnevelden en windenergie wordt gekeken. 

Hetzelfde onafhankelijke onderzoeksbureau, dat ook voor de gemeente Bronckhorst 

een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft enquêtes uitgezet bij bewoners van de 

gemeente Doesburg en een aantal bewoners van Drempt, 

Toldijk en Steenderen. Daarna zullen ze interviews afnemen met stakeholders, 

waaronder ook leden van de raad. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten en 

aanbevelingen rond het zomerreces opgeleverd zijn. Hierna zal de bestaande 

werkgroep aan de slag gaan om tot een afwegingskader te komen en deze zal aan u in 

concept zal worden voorgelegd. 

 

Besluit (Conform advies) 

De nota ter informatie aanbieden aan de raad 

 

 

A.5 

 

Samenwerkingsovereenkomst Naar Buiten in Beinum 

Op dit moment wordt gewerkt aan het project ‘Naar buiten in Beinum’. In de wijk 

bevindt zich een watersysteem bestaande uit zeven vijvers met verbindende duikers. 

Dit watersysteem kampt al jaren met kwaliteitsproblemen en heeft groot onderhoud 

nodig. Samen met het waterschap en onze inwoners zijn inmiddels ontwerpen gemaakt 

voor een nieuwe inrichting van de meeste vijvers. 

Bij de realisatie van de nieuwe inrichting hebben de gemeente en het waterschap beide 

een eigen opgave. Om te komen tot een integrale aanpak voor een optimaal resultaat 

is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met 

de samenwerkingsovereenkomst. 

 

Besluit (Conform advies) 

Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Rijn en IJssel voor 

het project ‘Naar Buiten in Beinum’. 

 

A.6 

 

visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 

In het Regeerakkoord 2017 ‘vertrouwen in de toekomst’ is de ambitie opgenomen dat 

uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit is verder uitgewerkt in de 

routekaart Doesburg Energieneutraal 2050. Doesburg wil bijdragen aan het verder 

elektrificeren van voertuigen en borgen dat het aanbod van laadinfrastructuur in de pas 

loopt met de vraag. De laadvisie schetst de kaders hoe om te gaan met 

laadinfrastructuur in Doesburg. Het beleid geeft weer hoe we laadinfrastructuur in de 

openbare ruimte geplaatst kunnen krijgen. In de visie worden een aantal strategische 

keuzes gemaakt worden met betrekking tot het type laadinfra, soort laadpunt, 

uitvoeringsmodel, plaatsingsstrategie en participatie. Vervolg op het vaststellen van 

visie en beleid, is het mee gaan doen in de regionale concessie. De concessie zal naar 

verwachting vanaf Q2 2022 operationeel zijn. Dan kunnen we strategisch laadpalen 

plaatsen in de openbare ruimte en kunnen bewoners een laadpaal aanvragen. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. De integrale laadvisie ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

2. Het plaatsingsbeleid vaststellen en ter kennisgeving aan de raad aanbieden. 

 

A.7 

 

Beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten en beleidsregels 

gemeentepolis 

Vanaf 2016 komt gemeente Doesburg chronisch zieken en gehandicapte inwoners met 

hoge zorgkosten en een laag inkomen financieel tegemoet. De tegemoetkoming wordt 



 

op twee manieren gerealiseerd, namelijk: 

•    Via de gemeentepolis bij Menzis. Inwoners krijgen een maandelijkse korting op de 

aanvullende verzekering van pakket 1, 2 of 3 bij Menzis. Bij zorgpakket 3 krijgen 

inwoners ook een volledige vergoeding van het eigen risico. 

•    Via een eenmalige tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. 

 

Voor beide regelingen gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet 

eerder vastgelegd in beleidsregels. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is 

wanneer iemand in aanmerking komt voor een regeling zijn alsnog beleidsregels 

opgesteld. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. Instemmen met de 'Beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten gemeente Doesburg’ 

2. Instemmen met de ‘Beleidsregels gemeentepolis gemeente Doesburg’ 

3. De raad informeren over de 'Beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten gemeente Doesburg’ en de ‘Beleidsregels gemeentepolis gemeente 

Doesburg’ 

4. De hoogte van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor het jaar 

2021 vaststellen op € 175,- 

 

A.8 

 

Benoeming lid van de RvT van IJsselgraaf-Spelenderwijs 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    De gemeenteraad voor te stellen C. (Chantal) Groot Kormelink te benoemen als lid 

van Raad van Toezicht van Stichting IJsselgraaf – Spelenderwijs. 

 

A.9 

 

Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2022 - 2025 van het Streekarchivariaat 

De Liemers en Doesburg (SALD) 

De gemeenteraad van Doesburg wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze te geven op de concepten van de jaarstukken en de meerjarenbegroting van 

het Streekarchivariaat De Liemers & Doesburg (hierna te noemen SALD). 

Het voorstel is in de zienswijze bij de jaarstukken 2020 geen opmerkingen te plaatsen 

omdat er geen opmerkelijke zaken zijn en het saldo van baten en lasten 0 is na een 

kleine onttrekking van € 794 aan de reserve. 

Bij de begroting wordt voorgesteld een opmerking te maken bij de werkwijze en kosten 

voor de nadere uitwerking van de aansluiting op een e-depot. 

De raad zal het SALD schriftelijk informeren over zijn zienswijze. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 SALD en de kaderbrief 

en  meerjarenbegroting 2022-2025. 

2.    De raad voorstellen om kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 SALD 

en geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarstukken 2020 SALD. 

3.    De raad voorstellen kennis te nemen van de kaderbrief en de meerjarenbegroting 

2022 – 2025 en een zienswijze in te dienen op het onderdeel e-depot van de begroting 

2022 -2025. 

4.    De raad voorstellen het SALD op hoogte te stellen van zijn zienswijze (zie bijlage 

2: Brief aan SALD, zienswijze gemeenteraad Doesburg). 

 

 


