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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 20-07-2021 

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 

 

Dienstregeling Breng 2022 

Als gevolg van corona zijn de reizigersaantallen in het busvervoer fors afgenomen. 

Momenteel rijdt vervoerder Breng de vakantiedienstregeling. Voor 2022 is vanuit 

kostenoverwegingen een dienstregeling opgesteld voor het vervoer in de concessie 

stadsregio Arnhem-Nijmegen die minder dienstregelinguren biedt dan de huidige 

vakantiedienstregeling. De belangrijkste wijzigingen voor Doesburg zitten in lijn 26 (rijdt 

niet meer via De Ooi en Beinum naar Dieren en Arnhem) en lijn 29 (rijdt alleen in de 

ochtendspits en niet meer tussen Doesburg en Doetinchem). 

 

Besluit (Conform advies): 

1)    Kennis nemen van het voorstel wijzigingen dienstregeling 2022 van Breng  

(bijlage 1) 

2)    Instemmen met brief aan GS voor behoud sterke verbinding Doesburg-Dieren 

(bijlage 2) 

 

A.2 

 

Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan (pbo) lokale omroep 

In 2018 hebben alle betrokken gemeenteraden van de gemeenten Doesburg, Duiven, 

Westervoort en Zevenaar geadviseerd aan het Commissariaat voor de Media de 

Liemerse Omroep Stichting, ook wel bekend als RTV Favoriet, conform hun aanvraag 

aan te wijzen als lokale media-instelling. Het Commissariaat heeft dit advies unaniem 

overgenomen en besloten de Liemerse Omroep Stichting voor een aansluitende 

periode van vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling. 

 

Op 26 maart 2021 heeft uw college een verzoek om tussentijds advies ontvangen van 

het Commissariaat van de Media. Bij de Liemerse Omroep Stichting hebben zich na 

het moment van aanwijzing in 2018 wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van 

het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo). De wijzigingen in het pbo hebben 

mogelijk invloed op de vraag of het pbo van het de Liemerse Omroep Stichting nog 

representatief is voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 

geestelijke stromingen in de gemeenten. Het hebben van een functionerend en 

representatief pbo is een voorwaarde waaraan iedere lokale publieke media-instelling 

moet (blijven) voldoen. Om die reden heeft het Commissariaat van de Media verzocht 

om een tussentijds advies van de gemeenten. Er moet tussentijds getoetst worden of 

de Liemerse Omroep Stichting nog voldoet aan de mediawettelijke eis van het hebben 

van een representatief pbo. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De gemeenteraad voorstellen om op grond van artikel 2.61, tweede lid, van de 

Mediawet 2008, een tussentijds positief advies uit te brengen over het (gewijzigde) 
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programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van de Liemerse Omroep Stichting, en dit als 

advies aan het Commissariaat voor de Media door te geven. 

2. De memo ‘Stand van zaken samenwerking lokale omroepen regio 25’ ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden. 

 

A.3 

 

Vervanging papieren archiefbescheiden 

In dit voorstel wordt gevraagd in te stemmen met het vervangen van papieren 

archiefbescheiden door digitale reproducties. Om dit te mogen doen is het noodzakelijk 

dat het college ook het zogenaamde Handboek Vervangingsbesluit goedkeurt. Op 

basis van het handboek vervangen we papieren documenten door digitale reproducties 

en vernietigen we het papier. 

De stap van vervangen is onvermijdelijk geworden door de snelle ontwikkelingen in het 

digitale (plaats- en tijdonafhankelijke) werken en de wens van inwoners, bedrijven en 

samenwerkingspartners om digitaal informatie uit te kunnen wisselen en de 

noodzaak/wettelijke eis om onze informatie efficiënt te beheren en toegankelijk te 

bewaren. Het digitaal diensten verlenen en uitwisselen van informatie passen bij ons 

streven naar excellente dienstverlening. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met de vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale 

reproducties (vervangingsbesluit) en vervolgens het vervangen papier te vernietigen. 

Hiermee te starten na een genomen besluit door college per 1 september 2021. 

2.    Vaststellen van het ‘Handboek Vervanging’ op basis waarvan de vervanging en de 

vernietiging, zoals genoemd in punt 1, worden uitgevoerd. 

3.    De raad verzoeken om in te stemmen met de gewijzigde ‘Archiefverordening 

Doesburg 2021’. 

 

 


