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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 16-11-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Burgerzaal 

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 

 

Bestemmingsplan 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 bestemmingsplan ter plaatse te worden 

herzien. Het college stelt de raad in haar vergadering van 16 december 2021 voor om 

het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De raad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel het bestemmingsplan 

Pastoor Blaisseweg 2 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.BPL21001HBU-VA01. 

 

A.2 

 

beslissing op bezwaar (eerste) last onder dwangsom De Liefde 

 

Besluit (Conform advies): 

1. de bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren. 

2. het bestreden besluit van 2 juli 2021 in stand laten. 

 

A.3 

 

Beslissing op bezwaar (tweede) last onder dwangsom De Liefde 

 

Besluit (Conform advies): 

1. de bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren. 

2. het bestreden besluit van 14 september 2021 in stand laten. 

 

A.4 

 

Managementletter 2021 

Onlangs heeft onze accountant Stolwijk Kelderman de interimcontrole voor de 

jaarrekening 2021 uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen zijn uiteengezet in de 

"Managementletter 2021". 

 

Besluit (Conform advies): 

Kennisnemen van de managementletter 2021. 
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A.5 

 

Toekomst Wsw Scalabor 

Per 1 januari 2023 lopen de huidige contracten met Scalabor af. In deze contracten 

worden de SW medewerkers ‘om niet’ aan Scalabor gedetacheerd. In het huidige 

contract bestaan de kosten voor gemeenten enkel uit loonkosten en kosten voor het 

werkgeverschap. De begeleiding en ontwikkeling van medewerkers wordt gefinancierd 

met de opbrengsten van SW-medewerkers.. Door de daling van het aantal SW-

medewerkers en de vergrijzing van de doelgroep SW voorziet Scalabor oplopende 

tekorten in de bedrijfsvoering. Om deze reden ziet Scalabor zich genoodzaakt om 

vanaf 2023 een bijdrage te vragen aan gemeenten voor de begeleiding en ontwikkeling 

van SW-medewerkers. Daartoe heeft zij een voorstel voor wijziging van de regeling bij 

gemeenten neergelegd, conform de regeling uitvoering Wsw (behorend bij het 

Aanwijsbesluit). Het voorstel van Scalabor luidt als volgt: 

•    Het huidige aanwijsbesluit waarin gemeenten Scalabor aanwijzen als materieel 

werkgever voor SW-medewerkers wordt per 1 januari 2023 voor onbepaalde tijd 

verlengd. 

•    Parallel worden voor een periode van 3 jaar (nieuwe) financiële afspraken gemaakt. 

•    Er wordt een vast bedrag van gemiddeld € 2.310,- per SW-medewerker (per 

arbeidsjaar) per jaar in rekening gebracht door Scalabor bij gemeenten. 

•    Dit bedrag per persoon kan dalen wanneer een gemeente meer diensten bij 

Scalabor afneemt in de vorm van arbeidsontwikkeling/schoonmaak etc. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

De raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot het voorstel van 

Scalabor v.w.b. de uitvoering van de Wsw na 2022 

 

A.6 

 

Voorstel tot het optimaliseren van het bedrijfsresultaat van de passantenhaven 

Er zijn twee aanleidingen om de verordening lig-, haven- en kadegelden voor het 

volgend jaar inhoudelijk aan te passen: 

1.    De te leveren inspanning om het bedrijfsresultaat van de exploitatie van de haven 

te verbeteren 

2.    De wens om een stoomsleepschip met cultuurhistorische waarde( met spin-off-

effecten voor de lokale economie) een gratis ligplaats te verschaffen. 

Besloten is om de voorstellen hierover zoals opgenomen in de verordening lig-, haven 

en kadegelden, tezamen met andere belastingvoorstellen (waarover in de 

eerstvolgende vergadering een besluit wordt genomen) ter vaststelling voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1.    In te stemmen met de voorstellen tot verhoging / aanpassing van de tarieven voor 

liggeld. 

2.    In te stemmen met het voorstel tot het gratis beschikbaar stellen van een vaste 

ligplaats voor een stoomsleepschip op grond van de cultuurhistorische waarde die dit 

schip vertegenwoordigt. 

3.    Voorstellen verwerken in de verordening lig-, haven- en kadegelden 2022. 

 

A.7 

 

Grensbedrag voor productieverantwoording zorgaanbieders Wmo en Jeugd 2021 

Met dit besluit stemt het college (alvast) in met het grensbedrag van € 10.000. 

Om de rechtmatige besteding van de geleverde diensten te verantwoorden dienen de 

zorgaanbieders, jaarlijks een productieverantwoording van de geleverde zorg voor de 

Wmo en Jeugdwet aan te leveren. Wanneer een zorgaanbieder een jaarlijkse productie 

boven een bepaald bedrag levert dan is het noodzakelijk dat er accountantsverklaring 

bij de gemeente wordt aangeleverd. De hoogte van dit bedrag mag de gemeente zelf 
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vaststellen. De gemeente Doesburg kiest ervoor om dit bedrag voor 2021 vast te 

stellen op € 10.000. Dit om te voorkomen dat de gemeente geen goedkeurende 

controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening krijgt. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Het grensbedrag voor de Doesburgse productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 

2021 waarboven een accountantsverklaring aangeleverd moet worden door de 

zorgaanbieders vast te stellen op € 10.000. 

 

 

A.8 

 

Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB 2021) 

De integrale begrotingsbijstelling (hierna genoemd IBB) is de enige gelegenheid om de 

lopende begroting (i.c. 2021) integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de 

bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Het is niet 

mogelijk om middels de IBB “nieuwe” begrotingsvoorstellen te doen. Dat kan alleen via 

de integrale afweging die normaliter plaatsvindt bij de kadernota. 

Voor het lopende begrotingsjaar 2021 geeft deze IBB een zo goed mogelijke 

inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2021. Per programma wordt 

op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en 

financiën. 

Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden 

die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2021 

inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. 

Er is veel energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom 

op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2021 

ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen. Via de IBB wordt niet 

gerapporteerd over de stand van zaken van onze programmadoelen en de daaraan 

gekoppelde maatregelen en is puur financieel getint. Voor de inhoudelijke stand van 

zaken 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met de IBB 2021; 

2.    In te stemmen om een bedrag van totaal €574.500 over te hevelen van het 

begrotingsjaar 2021 naar 2022; 

3.    De wethouder Financiën mandateren c.q. machtigen om (redactionele) wijzigingen 

aan te laten brengen; 

4.    De IBB 2021 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad; 

5.    Daartoe instemmen met de bijgevoegde concept-raadsadviesnota en het ontwerp-

raadsbesluit. 

 

A.9 

 

Kettingbeding Leigraafseweg 39-41 Doesburg 

Sinds de verkoop van het perceel Leigraafseweg 39-41 rust op het perceel een 

kettingbeding. De eigenaar is verplicht de beperkende bepalingen bij verkoop aan een 

volgende verkrijger op te leggen. Deze bepaling is verouderd en achterhaald. 

Voorgesteld wordt de beperkende voorwaarde op te heffen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Opheffen beperkende voorwaarden perceel Leigraafseweg 39-41 te Doesburg. 

2. De beleidsmedewerker ruimtelijke ordening mandateren de brief met uw besluit 

te ondertekenen. 
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A.10 

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN 

De ‘Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer 

Regio Arnhem-Nijmegen’ (hierna GR BVO DRAN) is tijdens de oprichtingsvergadering 

van 14 april 2016 formeel vastgesteld. In 2017 zijn er middels een wijzigingsbesluit een 

aantal wijzigingen met betrekking tot de tenaamstelling, openbaar vergaderen en 

archiefbeheer voorgesteld, waarmee door alle deelnemers unaniem is ingestemd. De 

wijzigingen zijn echter nog niet gepubliceerd, waardoor ze formeel niet in werking zijn 

getreden. 

 

Inmiddels sluit de regeling ook niet meer aan bij de huidige situatie. Zo is het aantal 

deelnemende gemeenten gewijzigd en wordt er met ingang van de nieuwe contracten 

per 1 augustus 2020 gewerkt met een callcenter in plaats van een regiecentrale. Dit 

maakt het noodzakelijk om de regeling te actualiseren. Het bestuur van de BVO DRAN 

heeft hiertoe de voorliggende wijzigingen vastgesteld tijdens de bestuursvergadering 

van 30 september 2021. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Onder voorbehoud van toestemming gemeenteraad instemmen met de wijziging 

van de 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer 

Regio Arnhem - Nijmegen (BVO DRAN)' overeenkomstig bijgevoegde 

wijzigingsregeling. 

2.    De raad vragen om toestemming te verlenen aan het college om de 

gemeenschappelijke regeling BVO DRAN te wijzigen. 

3.    De raad adviseren om geen gebruik te maken van de gelegenheid tot het uiten van 

wensen en bedenkingen op de voorgestelde wijzigingen. 

 

A.11 

 

Vaststellen van de uitvoeringsinformatie begroting 2022-2025 

De uitvoeringsinformatie 2022-2025 is feitelijk een technische doorvertaling van het 

bestaande beleid waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten en 

budgetten die de raad heeft vastgesteld bij de bij begrotingsbehandeling van 04 

november jl. 

 

Op 04-11 jl. heeft de raad de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld incl. 

amendementen, u kunt als college aan de hand van het besluit van de raad de 

uitvoeringsinformatie definitief vaststellen. 

 

Besluit (Conform advies): 

Vaststellen van de Uitvoeringsinformatie 2022-2025 

 

A.12 

 

Vestiging opstalrecht en het sluiten van een bruikleenovereenkomst ten behoeve 

van Speeltuinvereniging Kindervreugd 

Op verzoek van Speeltuinvereniging Kindervreugd (opgericht in 1948) willen de 

Gestichten van Weldadigheid Doesburg een bijdrage leveren in de renovatie van het 

clubgebouw. De Gestichten verbinden hieraan wel de voorwaarde dat het juridisch 

eigendom van het gebouw moet worden geregeld. Omdat het college de meerwaarde 

van de speeltuin voor Doesburgse gemeenschap  onderkent, verleent zij – ter 

verkrijging van dit juridisch eigendom - haar medewerking aan het vestigen van een 

opstalrecht. Tevens wordt er met de vereniging een bruikleenovereenkomst gesloten. 

 

Besluit (Conform advies): 
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1.    Kennis nemen van het voornemen van Gestichten Doesburg inzake het leveren 

van een financiële bijdrage in de renovatie van het clubgebouw van 

Speeltuinvereniging Kindervreugd. 

2.    Ter bestendiging van voornoemd voornemen van de Gestichten medewerking 

verlenen aan: 

a.    het vestigen van een opstalrecht voor het op gemeentegrond geplaatste 

clubgebouw en speeltoestellen en afrasteringen. 

b.    het sluiten van een bruikleenovereenkomst voor het gebruik van gemeentegrond 

3.    Bijgevoegde concept overeenkomst opstalrecht aangaan. 

4.    Bijgevoegde concept bruikleenovereenkomst aangaan. 

 

A.13 

 

Beslissing op bezwaar gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor de 

uitbreiding van het parkeerterrein De Bleek met 40 parkeerplaatsen 

Mevrouw M.P.J. Eradus en de heer P. van der Horst, Koepoortwal 3 te Doesburg heeft 

bezwaar aangetekend tegen de voornoemde omgevingsvergunning. Ook de  familie 

Hoogkamp, Koepoortwal 16 te Doesburg heeft dit mede namens de familie Kelderman-

Janssen, Koepoortwal 14, de familie Jansen, Koepoortwal 19, de familie R. Jansen, 

Koepoortwal 17, de familie Daans, Koepoortwal 13 en de familie Karreman, 

Koepoortwal 11. 

De Commissie bezwaarschriften adviseert uw college om bezwaarden ontvankelijk te 

verklaren in bezwaar, de bezwaren ongegrond te verklaren en de verleende 

omgevingsvergunning in stand te laten. 

Terzijde en -los van het advies- geeft de Commissie uw college in overweging om in 

overleg te gaan over de tijdens de hoorzitting van de Commissie bezwaarschriften 

aangedragen suggesties. 

 

Besluit (Conform advies): 

-    Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in bezwaar; 

-    De bezwaren ongegrond te verklaren en 

-    het bestreden besluit van 26 mei 2021 in stand te laten. 

 

 


