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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 24-08-2021 

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, J.H.R. Tonneyck  

Afwezigen P. Werkman, B.v. Veldhuizen-van Oort 

Toelichting Jessica Tonneyck aanwezig als locosecretaris. 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Update tussentijdse resultaten oefentrajecten leerlingenvervoer 

 

Besluit (Conform advies): 

Met bijgevoegde informatienota de raad een update te geven over de ontwikkelingen in 

het oefentraject leerlingenvervoer. 

 

A.2 

 

Ontwerpbestemmingsplan Pastoor Blaisseweg 2 

Aan de Pastoor Blaisseweg 2 in het buitengebied van Doesburg staat een 

monumentale boerderij. De initiatiefnemers zijn voornemens om de verouderde 

opstallen achter de boerderij te slopen. Hiervoor in de plaats willen zij een woonerf met 

in totaal acht wooneenheden op de locatie realiseren. De monumentale boerderij en de 

bestaande woning in de boerderij blijven met het plan behouden. Om deze ontwikkeling 

planologisch mogelijk te maken dient het bestemminsplan ter plaatse te worden 

herzien. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan, welke gedurende zes 

weken ter inzage wordt gelegd. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Pastoor Blaisseweg 2 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

bestand NL.IMRO.0221.BPL21001HBU-ON01; 

2. het ontwerpbestemmingsplan Pastoor Blaisseweg 2 gedurende zes weken 

voor zienswijzen ter inzage leggen. 

 

A.3 

 

Jaarverslag Jeugdteam Doesburg 2020 

Het Jeugdteam Doesburg geeft hulp en begeleiding aan jeugdigen met complexe 

vragen en kan ook doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Ieder jaar wordt 

hiervan verslag gedaan. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Het Jaarverslag Jeugdteam 2020 ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad 

 

A.4 

 

Jaarlijkse definitieve vaststelling subsidie algemene vervoersvoorziening 

Plusbus 2020 

De algemene vervoersvoorziening Doesburg is een preventieve, algemene en minder 

kostende vervoersvoorziening. Deze voorziening is samen met de Plusbus ingericht en 

wordt door de Plusbus in en rondom Doesburg uitgevoerd. Met deze 
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vervoersvoorziening kunnen (kwetsbare) inwoners zelfstandig (langer) blijven 

participeren in de samenleving. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

De subsidie 2020 aan de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken 

(Plusbus) voor de uitvoering van de algemene vervoersvoorziening Doesburg definitief 

vast te stellen op € 55.359,- 

 

A.5 

 

Evaluatie Jeugdbeleid 2015-2020 Gemeente Doesburg 

In deze evaluatie van het jeugdbeleid wordt beschreven wat we in Doesburg vanaf de 

start van de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 hebben gedaan om onze doelen 

te bereiken en tot welke resultaten dat heeft geleid. In de terugblik op de afgelopen 

jaren worden naast lokale, ook regionale en landelijke ontwikkelingen meegenomen. In 

het laatste hoofdstuk van de evaluatie worden de belangrijkste speerpunten voor de 

toekomst beschreven. Deze speerpunten sluiten aan bij de richting die staat 

beschreven in de Toekomstvisie Doesburg “Doesburg Duidelijk Duurzaam Door”. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

De notitie evaluatie jeugdbeleid 2015-2020 gemeente Doesburg ter bespreking aan de 

raad voorleggen. 

 

A.6 

 

Definitieve subsidievaststelling 2020 MEE 

MEE heeft via haar verantwoording en jaarstukken 2020 en een onafhankelijke 

accountantsverklaring de aan haar verleende subsidie 2020 verantwoord. Conform de 

Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2020 aan 

MEE definitief vast. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De subsidie 2020 aan MEE voor deelname aan het jeugdteam in 2019 definitief vast 

te stellen op € 72.199,-. 

2. De subsidie 2020 aan MEE voor cliëntondersteuning definitief vast te stellen op 

€75.713,32 

 

A.7 

 

Convenant Implementatie Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 

Per 1 januari 2022 wordt de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet van 

kracht.Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) 

verantwoordelijk is voor de in te zetten jeugdzorg. Het huidige woonplaatsbeginsel is 

gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe 

woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven 

op het moment van de zorgvraag. De VNG heeft een convenant opgesteld om deze 

administratieve wijziging soepel te laten verlopen en te zorgen dat de jeugdhulp aan de 

betreffende kinderen op een goede manier doorloopt. Aan de gemeenten wordt 

gevraagd om dit convenant te ondertekenen. 

 

Besluit (Conform advies): 

Kennisnemen van het Convenant Implementatie Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel 

Jeugdwet en wethouder Bollen mandateren om deze te ondertekenen. 

 

A.8 

 

Bestemmingsplan Koppelweg 18 

Een initiatiefnemer heeft het voornemen om, in navolging van de herontwikkeling van 

het voormalige bedrijventerrein Koppelweg tot een woonlocatie, zijn bedrijf (met 
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woning) ter plaatse te beëindigen en de locatie voor woondoeleinden in gebruik te 

nemen. Daartoe is een plan gemaakt om het merendeel van de bedrijfsgebouwen te 

slopen, de bestaande woning te behouden en twee nieuwe vrijstaande woningen te 

realiseren. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, dient het 

bestemmingsplan ter plaatse te worden herzien. Hiervoor dient ook een hogere 

grenswaarde voor de wegverkeerslawaai vastgesteld te worden. 

 

Op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai zijn geen zienswijzen 

ingediend. Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Het college 

besluit ongewijzigd de hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen en stelt 

de raad in haar vergadering van 30 september 2021 voor om het 

ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Hogere grenswaarde wegverkeerlawaai vaststellen ten behoeve van het 

bestemmingsplan Koppelweg 18; 

2. De raad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit het 

bestemmingsplan Koppelweg 18 met inachtneming van de ingediende 

zienswijze ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ter inzage gelegen 

hebbende ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 

NL.IMRO.0221.BPL20002HMO-VA01. 

 

A.9 

 

Begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Regio Arnhem 

De kosten voor de programma’s aandachtsbedrijven en complexe handhaving zijn bij 

de opstelling van de begroting 2021 geraamd. De werkelijke kosten zijn daarna 

inzichtelijk geworden. Deze kosten zijn in de huidige begrotingswijziging 2021 

opgenomen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    De raad adviseren om in te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem en geen zienswijzen kenbaar te maken. 

2.    De raad adviseren om in te stemmen met de dotering van het batig saldo uit 2020 

(€ 106.573) aan het nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie en hierop geen 

zienswijzen kenbaar te maken. 

 

A.10 

 

Bedrijventerrein Verhuellweg - vaststelling bestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op het 

ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend die betrokken zijn bij het opstellen 

van voorliggend bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn 

visualisaties opgesteld en enkele onderzoeken, waaronder die op het gebied van 

verkeer, opnieuw uitgevoerd en aangevuld. De conclusie blijft dat het nieuwe plan niet 

leidt tot nadelige milieueffecten. Voorgesteld wordt de gemeenteraad het 

ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te laten stellen in haar vergadering van 30 

september 2021. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1. Op basis van bijgevoegde ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 

bedrijventerrein Verhuellweg Doesburg’ - en de daarin opgenomen conclusie 
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dat het plan niet leidt tot nadelige milieueffecten - besluiten dat voor het 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’ geen milieueffectrapport 

(MER) opgesteld hoeft te worden. 

2. De raad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit en met 

inachtneming van de ‘Nota van antwoord zienswijzen Bedrijventerrein 

Verhuellweg Doesburg’ het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’ 

gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ter inzage gelegen hebbende 

bestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als 

vervat in het bestand NL.IMRO.0221.BPL20001HBV-VA01. 

 

A.11 

 

Hervatting samenwerking gemeente Doesburg en Toerisme Veluwe Arnhem 

Nijmegen (TVAN) t/m 2022 

TVAN heeft eind 2019 gewerkt aan een nieuwe visie op toerisme voor de regio Arnhem 

Nijmegen. Doesburg heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Vanuit de opgave 

‘Ontspannen Regio’ van de Groene Metropool Regio (GMR) Arnhem Nijmegen zijn 

regiogemeenten zich nu aan het oriënteren op een gezamenlijke opdracht aan TVAN. 

Deze opgave komt na de zomerperiode met een concreet projectvoorstel dat ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan de regiogemeenten. De gemeente heeft met 

TVAN overeengekomen om 2021 als ‘pauze’ jaar aan te merken. TVAN verzoekt nu de 

gemeente om de samenwerking met TVAN voor één jaar (t/m 2022) te hervatten en de 

samenwerking te bevestigen door dit uiterlijk 15 september 2021 aan hen schriftelijk te 

communiceren. 

 

Voorgesteld wordt om de strekking van uw collegebesluit op dezelfde wijze richting 

TVAN te communiceren als u op 27 juli 2021 richting Achterhoek Toerisme heeft 

gedaan. 

 

Besluit (Conform advies): 

In te stemmen met bijgaande reactie (zie brief in bijlage 1) waarin wij TVAN informeren 

over de procedure die Doesburg met betrekking tot onze regionale samenwerking moet 

doorlopen als uitwerking van onze Toekomstvisie. Na onze heroriëntatie wordt TVAN 

op de hoogte gebracht of wij de samenwerking met TVAN voor één jaar (t/m 2022) 

willen hervatten. 

 

A.12 

 

Opdrachtverlening aan ‘Agem Energieloket’ voor het uitvoeren van de Regeling 

Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). 

Samen en op basis van een regionaal projectplan hebben we met Agem Energieloket 

een subsidieaanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 

(RREW). Deze subsidie is toegekend en we hebben inmiddels het subsidiebedrag van 

€ 134.200 ontvangen. Het verzoek is om af te wijken van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en Agem Energieloket opdracht te verlenen om het project uit te 

voeren. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1. Afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid; 

2. ‘Agem Energieloket’ opdracht verlenen voor het uitvoeren van de Regeling Reductie 

Energieverbruik Woningen overeenkomstig hun offerte van 29 juni 2021. 

 

A.13 

 

Schriftelijke vragen CDA ogv art. 38 RvO inzake Samenwerking gemeente en AT 

Het CDA Doesburg heeft 6 schriftelijke vragen gesteld o.g.v. artikel 38 Reglement van 

Orde. Dit naar aanleiding van de brief die de gemeenteraad heeft ontvangen van 
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Achterhoek Toerisme, waarin de samenwerking tussen gemeente en Achterhoek 

Toerisme centraal staat (zie bijlage 3). 

 

U wordt gevraagd in te stemmen met bijgaande reactie op de gestelde 6 vragen (zie 

bijlage 1). 

 

Besluit (Conform advies): 

1. In te stemmen met bijgaande reactie: de beantwoording van een zestal schriftelijke 

vragen (zie bijlage 1) met als onderwerp ‘beëindiging samenwerking met Achterhoek 

Toerisme’; op 27 juli 2021 gesteld door de heer Robbertsen van het CDA Doesburg 

(zie bijlage 2) o.g.v. artikel 38 Reglement van Orde. 

 

A.14 

 

Beleidsregels jobcoaching 

Om het binnen de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland mogelijk te maken om op een 

eenduidige manier te werken, is het noodzakelijk dat de beleidsregels van de 

verschillende gemeenten voor het re-integreren naar werk hetzelfde zijn. Door in te 

stemmen met de beleidsregels in de bijlage kan op een eenduidige manier in de regio 

worden gewerkt. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Instemmen met de ‘Beleidsregels jobcoaching gemeente Doesburg’ 

 

A.15 

 

RRE - regeling - Winst uit je woning - Evaluatie 

Van september 2020 tot juli 2021 hebben we een energiebesparingsproject uitgevoerd 

bij particuliere woningeigenaren. Deze woningeigenaren konden meedoen aan de 

collectieve inkoop van energiebesparende en/of energieopwekkende producten zoals 

spouw- en vloerisolatie en zonnepanelen. Daarnaast konden de woningeigenaren een 

voucher van € 70 aanvragen om energiebesparende producten aan te schaffen. 

 

Besluit (Conform advies): 

De raad informeren over de resultaten van het energiebesparingsproject ‘Winst uit je 

woning’. 

 

A.16 

 

Stand van zaken Project Aardgasvrije Wijk De Ooi 

De Warmteregisseurs schetsen de voortgang en de stand van zaken inzake het Project 

Aardgasvrije Wijk De Ooi. 

 

Besluit (Conform advies): 

Kennis nemen van: 

De brief van De Warmteregisseurs waarin zij de voortgang en de stand van zaken 

schetsen inzake het Project Aardgasvrije Wijk De Ooi. 

 

A.17 

 

Warmtetransitie Visie ‘Doesburg aardgasvrij’. 

De Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een warmtetransitie visie hebben 

opgesteld.  Doel van de warmtetransitie visie is om op hoofdlijnen inzichtelijk te krijgen 

hoe we de woningen, bedrijven, kantoren en dergelijke in de komende decennia in de 

verschillende Doesburgse wijken met welke duurzame warmtebronnen kunnen gaan 

verwarmen en waar we wanneer een start met de uitvoering maken. 

 

Besluit (Conform advies): 
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De warmtetransitie Visie 'Doesburg aardgasvrij', d.d. 15 juli 2021 ter vaststelling aan de 

raad aanbieden. 

 

 

 


