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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Projectplannen vastgoed vaststellen en prioriteren 

Op 23 maart 2021 heeft het college ingestemd met het uitvoeringsprogramma 

vastgoed Doesburg en deze ter consultatie aangeboden aan de Raad. Deze 

consultatie heeft plaatsgevonden op 9 juni 2021. De opmerkingen die gemaakt zijn 

door de Raad worden bij de verdere uitwerking betrokken, maar geven geen aanleiding 

om het uitvoeringsprogramma inhoudelijk te wijzigen. Het uitvoeringsprogramma 

beschrijft vijf mogelijke projecten. Deze zijn per project uitgewerkt in een  projectplan. 

Het college heeft hierin een prioriteit gesteld en gaat aan de slag met de eerste 2 

projecten die onder andere te maken hebben met de eigen dienstverlening en de 

huisvesting van de ambtelijke organisatie. Ook de verkoop van het pand Nieuwstraat 2-

4 wordt voorbereid. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    De onderstaande vijf projectplannen vast te stellen; 

    1. Projectplan De Linie 4 (bijlage 1); 

    2. Projectplan Stadhuis – Huis van de Stad (bijlage 2); 

    3. Projectplan Nieuwstraat 2-4 (bijlage 3); 

    4. Projectplan Huisvesting verenigingen (bijlage 4); 

    5. Projectplan Van Jongerencentrum naar MFA (bijlage 5). 

2.    Vooralsnog enkel de projectenplannen 1 en 2 verder uit te werken en na uitwerking 

met keuzemogelijkheden en kosten overzicht terug te laten komen naar het college; 

3.    De verkoop van het pand Nieuwstraat 2-4 voor te bereiden en in gang te zetten en 

met keuzemogelijkheden en kosten overzicht terug te laten komen naar het college; 

 

A.2 

 

Regionale samenwerking leerplicht 

 

Besluit (Conform advies): 

Het college wordt voorgesteld om: 

1.    Kennis te nemen van de rapporten ‘Verkenning regionale samenwerking leerplicht’ 

en ‘Uitwerking regionale samenwerking leerplicht’ over de voor- en nadelen van de 

regionale samenwerking en de organisatorische, personele, juridische en financiële 

haalbaarheid van de regionale samenwerking leerplicht Achterhoek. 

2.    In te stemmen met deelname aan de regionale samenwerking leerplicht 

Achterhoek, waarbij de gemeente Doesburg kiest voor deelname aan de bouwstenen 1 

en 4. 

3.    Het college in navolging van de gemaakte keuze voor de bouwstenen: 

o Met bijgevoegd voorbeeldmandaatbesluit (bouwsteen 1) de leerplichtadministratie te 

mandateren aan het college B&W van de gemeente Doetinchem, waardoor de 

leerplichtadministratie namens het college in het regionale team Lerenwerkt uitgevoerd 



 

kunnen worden; 

o In te stemmen met de voorbeelddienstverleningsovereenkomst voor het vastleggen 

van afspraken over de regionale samenwerking leerplicht Achterhoek; 

o Opdracht te geven de samenwerking leerplicht tussen de gemeenten die dat wensen 

te implementeren en hiervoor de personele, financiële en juridische stappen te 

ondernemen die hiervoor nodig zijn. Waaronder het afsluiten van een 

verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG, het betrekken van de 

ondernemingsraden en uitvoeren van een DPIA. 

 

 


