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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Bestemmingsplan Koppelweg naast 1a 

Een initiatiefnemer heeft het voornemen om op een onbebouwd perceel tussen de 

Koppelweg 1a en Barend Ubbinkweg 11 te Doesburg een woning te realiseren. Het 

perceel heeft reeds een woonbestemming, maar in het vigerende bestemmingsplan is 

geen bouwvlak voor een woning opgenomen. Om deze ontwikkeling planologisch 

mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan ter plaatse te worden herzien. Hiervoor 

dient ook een hogere grenswaarde voor de wegverkeerslawaai en industrielawaai 

vastgesteld te worden. Op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit zijn 

geen zienswijzen ingediend. Het college besluit hogere grenswaarden wegverkeer- en 

industrielawaai vast te stellen en stelt de raad in haar vergadering van 25 februari 2021 

voor om het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Hogere grenswaarden wegverkeer- en industrielawaai vaststellen ten behoeve 
van het bestemmingsplan Koppelweg naast 1a; 

2. De raad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit het 
bestemmingsplan Koppelweg naast 1a 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.BPL20004HMO-VA01. 

 

A.2 

 

Bestemmingsplan Onderstation Angerlo 

Vanwege toenemende vraag naar elektriciteit is Liander van plan om het onderstation 

Angerlo aan de Didamseweg 2 in Doesburg uit te breiden. De uitbreiding is nodig om 

de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te vergroten. Om deze ontwikkeling 

planologisch mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan ter plaatse te worden 

herzien. Het college stelt de raad in haar vergadering van 25 februari 2021 voor om het 

ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. De raad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit het 
bestemmingsplan Onderstation Angerlo 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.BPL20005HBE-VA01. 

 

A.3 

 

Jaarverslag LerenWerkt (leerplicht/RMC) 2019-2020 

De leerplichtambtenaren van de negen gemeenten van de RMC-regio Achterhoek en 

het RMC werken samen aan het bestrijden van schoolverzuim en schooluitval onder de 

noemer LerenWerkt. Het doel is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie 

behalen. Via het jaarverslag informeert het college de gemeenteraad jaarlijks over de 

stand van zaken. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    Kennis te nemen van het regionaal jaarverslag LerenWerkt (leerplicht en RMC 

Achterhoek) over het schooljaar 2019-2020. 

2.    De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatienota hierover te 

informeren. 

 

A.4 

 

Mandaatregeling Covid-19 en Tweede kamer verkiezingen 

Aankomende Tweede kamer verkiezingen worden anders georganiseerd i.v.m. covid-

19. Zo zijn termijnen voor het aanvragen van bescheiden anders, zijn er meerdere 

stemmingsdagen en bestaat de mogelijkheid tot briefstemmen voor kiezers van 70 jaar 

en ouder. Alle mandaten vanuit de Kieswet en het Kiesbesluit zijn opgenomen in het 

huidige mandaatbesluit en mandaatregister, echter de noviteiten en afwijkingen op het 

reguliere verkiezingsproces zijn geregeld in de Tijdelijke Wet verkiezingen covid-19 en 

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing 

van de leden van de Tweede Kamer in 2021. De bevoegdheden hiervan dienen ook 

gemandateerd te worden aan het KCC/PB zodat de individuele medewerkers 

rechtmatig besluiten kunnen nemen en handelingen kunnen verrichten. Het betreft hier 

zowel bevoegdheden voor het college als voor de burgemeester daar het hier 

verschillende bestuursorganen betreft. 

 

Besluit (Conform advies) 

De bevoegdheden, voortvloeiend uit Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en de 

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing 

van de leden van de Tweede Kamer in 2021 als toegewezen aan het college en de 

burgemeester te mandateren aan de medewerkers van het KCC. 

 

A.5 

 

Overeenkomst toezicht kinderopvang 2021 met VGGM 

De gemeente is wettelijk verplicht toezicht te houden op de kinderopvang. Namens de 

gemeente voert de VGGM dit uit. Jaarlijks wordt hiervoor een 

dienstverleningsovereenkomst getekend. 

 

Besluit (Conform advies) 

In te stemmen met: 

1. de dienstverleningsovereenkomst met de VGGM inzake het toezicht op de 

kinderopvang in 2021. 

2. de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met de VGGM. 

3. controle van 24% van de gastouders in de gemeente Doesburg in 2021. 

4. het signaal van ongenoegen afgeven over tariefverhoging middels bijgevoegde brief. 

 

A.6 Parkeervergunningen binnenstad 2021 



 
 In verband met covid-19 wordt voorgesteld om het aantal vervoersbewegingen naar het 

stadhuis te beperken en de vergunningen “automatisch” te verlengen. Partijen die het 

betreft zullen een factuur ontvangen en hun vergunning kunnen voorzien van een 

sticker. Hiermee wordt de parkeervergunning een jaar verlengd tot 31-1-2022. 

 

Besluit (Conform advies) 

Overgaan tot het verlengen van de geldigheid van de parkeervergunningkaarten 

binnenstad van het jaar 2020 voor het jaar 2021 voor die partijen die op grond van de 

parkeerverordening en onderliggende regelingen hiervoor in aanmerking zouden 

komen. 

 

A.7 

 

Principeverzoek tijdelijk parkeerterrein Verhuellweg 

Ubbink B.V. wenst een tijdelijk parkeerterrein aan de Verhuellweg te realiseren. Het 

bedrijf kampt al langere tijd met een parkeertekort. Na verscheidende gesprekken zijn 

diverse alternatieven besproken, waarvan het voorgestelde initiatief als beste oplossing 

naar voren is gekomen. 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 de realisatie van 
een tijdelijk parkeerterrein aan de Verhuellweg te Doesburg. 

 

A.8 

 

Rijkscompensatie corona SW-bedrijven 

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk 

gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van 

medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. 

Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een 

hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat 

gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom 

besloten de integratie-uitkering participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter 

compensatie van een deel van de loonkosten. Voor de periode van 1 juni 2020 tot 1 

januari 2021 is een bedrag van € 50 miljoen extra beschikbaar gesteld. Voor Doesburg 

gaat het om een bedrag van respectievelijk € 80.941,- en € 44.967,- . Het voorstel is 

om de beschikbaar gestelde bedragen over te maken naar het Sociale Werkbedrijf 

Scalabor. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    Instemmen met het overmaken van € 80.941,- en € 44.967,- aan Scalabor ter 

compensatie van de geleden omzetverliezen als gevolg van corona 

2.    De raad informeren over het betaalbaar stellen van de bedragen aan Scalabor 

 

A.9 

 

Subsidieaanvraag 2021 Veilig Thuis Gelderland-Midden 

Met dit besluit wordt aan Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden subsidie verleend 

waarmee zij de wettelijk en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis in 2021 kan uitvoeren. 

16 Gemeenten van Gelderland-Midden dekken samen de volledige kosten van de 

Stichting. 

 

Besluit (Conform advies) 



 

1. Akkoord te gaan met subsidietoekenning voor de uitvoering van de taken van Veilig 

Thuis in 

    2021 aan Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. 

2. De subsidie ad € 63.276,- te dekken uit het budget Veilig Thuis (FCL 1234). 

 

A.10 

 

Schriftelijke vragen stikstofdepositie bij natuur in Doesburg 

Het college beantwoordt de vragen die het CDA heeft gesteld over de stikstofdepositie 

bij natuur in Doesburg. 

 

Besluit (Conform advies) 

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over 

stikstofdepositie bij natuur in Doesburg. 

 

 


