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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 12-10-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Kamer gem.secr. 

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 

Toelichting Birgit van Veldhuizen digitaal aanwezig 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aanpassen beheerplan openbare verlichting tav vervanging 

In 2015 is het beleidsplan openbare verlichting 2014-2024 door de raad vastgesteld. 

En in 2016 is het beheerplan bestuurlijk vastgesteld, inclusief een vervangingsplan 

(bijlage D). Geconstateerd dat het vervangingsplan anders is uitgevoerd dan is 

vastgesteld, als gevolg van onder andere werk met werk maken en om versneld een 

besparing op energie te realiseren. 

Omdat de middelen voor vervanging anders zijn besteed, zijn niet meer alle middelen 

beschikbaar voor het resterende deel van het in 2016 vastgestelde vervangingsplan 

(bijlage D van het beheerplan openbare verlichting 2014-2024. 

Uitgangspunt voor de aanpassing van het vervangingsplan is om toch nog zoveel 

mogelijk invulling te geven aan het oorspronkelijke plan en tevens, daar waar mogelijk, 

werk met werk te maken. Door reeds beschikbare onderhoudsmiddelen 

(grootboeknummer 1112 – serviceabonnementen) anders in te zetten (voor 

kapitaalslasten) kan de omvorming van reguliere naar speciale (lees klassieke) 

verlichting versneld plaatsvinden. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1.    Instemmen met het vervangen van bijlage D bij het beheerplan openbare 

verlichting 2014-2024 uit 2016 door de aangepaste bijlagen zoals bijgevoegd, dit 

betreft: 

    a.    'wijzigingsvoorstel vervanging openbare verlichting' (reguliere verlichting); 

    b.    'voorstel vervanging klassieke openbare verlichting', variant 3 met beide opties; 

2.    De gemeenteraad voor te stellen om de klassieke verlichting versneld aan te 

leggen en daarmee twee kredieten beschikbaar te stellen, namelijk: 

    a.    krediet voor de klassieke armaturen van € 612.753 (afschrijving 20 jaar) 

    b.    krediet voor klassieke masten van € 520.753 (afschrijving 60 jaar). 

    c.    de kapitaallasten ter hoogte €39.317 op te vangen binnen het product openbare 

verlichting. 

3.    De teamleider Leefomgeving mandateren om te zijner tijd de benodigde 

opdrachten te verstrekken op basis van de bestaande 'RAW Raamovereenkomst 

Onderhoud Openbare Verlichting perceel 1 van de gemeenten Doesburg, Doetinchem, 

Montferland en Oude IJsselstreek'. 

 

A.2 

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2021 

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn herzien zodat zij aansluiten op 

de wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 

2021 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2021. 
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Daarnaast zijn ze aangepast aan de nieuwe regionaal ingekochte maatwerkproducten 

Wmo. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2021 vast te 

stellen 

 

A.3 

 

Kapitaalverstrekking Alliander 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1. Kennis te nemen van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van de 

kapitaalstructuur middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride 

obligatielening; 

2. Het voornemen te uiten om een reverse converteerbare hybride obligatielening aan 

Alliander te verstrekken voor een bedrag van maximaal € 757.080,- (pro-rata het 

aandelen bezit van de gemeente) 

3. De Raad voor te stellen eventuele wensen of bedenkingen te uiten op de gevraagde 

kapitaalversterking van Alliander N.V. alvorens het College over gaat tot een definitief 

besluit. 

 

A.4 

 

Klimaatatlas/Stresstest 

Om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor Doesburg in beeld te brengen is 

een klimaatanalyse (klimaatstresstest) uitgevoerd. Deze geeft inzicht in de kwetsbare 

plekken binnen onze gemeente op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en 

overstromingen. 

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de uitgevoerde 

klimaatstresstest en de voorgenomen vervolgstappen om als gemeente in 2050 

klimaatbestendig en water-robuust te zijn. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    De raad informeren over de resultaten van de uitgevoerde klimaatstresstest via 

bijgevoegde raadsbrief 

 

A.5 

 

Uitbreidingen terrassen 2022 en verder 

Het college werkt onder voorwaarden mee aan de uitbreiding van terrassen voor de 

horeca in de periode van 27 april tot en met 30 september, vanaf 2022 en verder. Dit 

valt samen met de afsluiting voor gemotoriseerd- en (brom) fietsverkeer in het 

kernwinkel gebied en is conform de plannen Vitale Binnenstad. Belangrijke 

voorwaarden zijn het waarborgen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid van 

hulpdiensten en brandveiligheid. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Uitbreiding van terrassen onder voorwaarden toestaan in de periode van 27 april 

tot en met 30 september, vanaf 2022 en verder. 

2.    Vanaf 2023 precario heffen voor de uitbreiding van de terrassen 

 

A.6 

 

Aanpassing afschrijvingstabel financiële verordening 2020 

In artikel 9 van de financiële verordening 2020 en de bijbehorende afschrijvingstabel 

heeft de gemeenteraad de methodiek en de termijnen vastgesteld voor het 

afschrijvingsbeleid van vaste activa. De afschrijvingstabel dient op een aantal 

onderdelen te worden geactualiseerd. Het gaat hier dan om een aantal 
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termijnstellingen en een aantal nieuw toe te voegen onderdelen. Het college doet 

hiertoe een voorstel aan de gemeenteraad. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De raad het voorstel doen tot vaststelling van de afschrijvingstabel behorende bij 

artikel 9 van de financiële verordening 2020 conform bijgaand concept met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. 

 

A.7 

 

Verhuelweg, afdoening motie "pas op de plaats" 

 

Besluit (Conform advies): 

a besluit : college gaat akkoord met voorstel zoals gemaild naar de raadsfracties. 

 

 


