
 

Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 23-11-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Vergaderruimte Koepoortzaal 0.36 (10p) 

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 
 

Belastingvoorstellen 2022 

De belastingverordeningen worden jaarlijks door de raad vastgesteld. Voor 2022 is dit 
volgens de uitgangspunten van de programmabegroting 2022-2025. De verordeningen 
gaan gelden na de dag dat deze zijn gepubliceerd. 
 

Besluit (Conform advies): 

1. De raad voorstellen om de belastingverordeningen 2022 vast te stellen; 
2. De raad voorstellen om in te stemmen met de wijzigingen van de Verordening 

lig-, haven en kadergelden 2022; 
3. Het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de tarieven afvalstoffenheffing 

(met uitzondering van recycleplein); 
4. Instemmen met de begrotingswijziging voor 2022 over de afvalstoffenheffing; 
5. Instemmen met de bijgevoegde concepten van 1) adviesnota raad en 2) 

tarievenoverzicht en belastingverordeningen 2022. 

 

A.2 
 

Benoeming hoofdstembureau Doesburg 

Op grond van de Kieswet dient elke periode van vier jaar een nieuw hoofdstembureau 
voor de gemeenteraadsverkiezingen te worden benoemd door uw college. (E7 
Kieswet). 
 

Besluit (Conform advies): 

Benoemen leden hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen in Doesburg 
voor de periode van 01-01-2022 tot 01-01-2026 
 

A.3 
 

Naamgeving Carel Bakx fietspad 

Er is een verzoek gedaan door voormalig huisarts Gulikers om een fietspad te 
vernoemen naar wijlen huisarts Carel Bakx. Huisarts Bakx is circa 35 jaar werkzaam 
geweest als huisarts in Doesburg en besloot met pensioen te gaan vanaf 1 januari 
2013. 
Huisarts Gulikers (destijds zelf nog werkzaam als huisarts) besloot om samen met 
collega’s een passend afscheid te bedenken voor huisarts Bakx. Helaas werd huisarts 
Bakx zelf in augustus 2012 ernstig ziek en overleed hij op 1 januari 2013. 
 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Het fietspad tussen de Koppenbergh en de Koppelweg benoemen naar huisarts Carel 
Bakx. 
 



 
A.4 
 

Offerte VGGM ‘Uitvoering taken Wvggz 2022’ 

Vanaf 2020 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wvggz (wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg). De gemeente pakt deze uitvoering regionaal 
op, via de VGGM. Voor 2022 is het voorstel deze werkwijze te continueren en akkoord 
te gaan met de offerte ‘uitvoering taken Wvggz 2022’ van de VGGM. 
 

Besluit (Conform advies): 

1.    De opdracht voor het uitvoeren van taken in het kader van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg door de VGGM te verlengen voor 2022 en akkoord te 
gaan met de offerte. 
 

A.5 
 

Werkprogramma 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem 

Jaarlijks stellen de gemeente en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een 
werkprogramma op waarin alle milieutaken zijn opgenomen die in het betreffende jaar 
door de ODRA worden uitgevoerd. 
 

Besluit (Conform advies): 

Instemmen met het werkprogramma 2022 met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 
 

A.6 
 

Zienswijze strategisch drinkwaterreservegebied 

De provincie moet zorgdragen voor het grondwater en voor voldoende 
drinkwaterbronnen. Door bevolkingsgroei en economische groei moeten we rekening 
houden met een stijgende vraag naar drinkwater in de komende jaren. De provincie 
Gelderland wil daarom een extra strategische drinkwaterreservegebied aanwijzen met 
een capaciteit van 55 miljoen m3 per jaar. Een deel van dit reservegebied ligt onder de 
gemeente Doesburg. 
 

Besluit (Conform advies): 

Instemmen met de bij dit voorstel bijgevoegde zienswijze inzake de voorgenomen 
aanwijzing van een strategisch drinkwaterreservegebied. 
 

A.7 
 

Dienstverleningsovereenkomst 2022 deel C met Circulus-Berkel 

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor de werkzaamheden inzake de inzameling 
en verwerking van huishoudelijk afval die Circulus-Berkel voor de gemeente uitvoert. 
 

Besluit (Conform advies): 

1. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2020 deel C met Circulus-Berkel; 
2. Instemmen met de vergoedingsstaffel met Bronckhorst voor het gebruik van het 
recycleplein. 
 

A.8 
 

Vaststellen regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ 

De samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland (de gemeenten 
Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Westervoort, Duiven, Overbetuwe, Zevenaar, 
Doesburg en Rozendaal) werken sinds 2019 aan de regionale transformatie van 
beschermd wonen naar beschermd thuis. 
 
In deze regio zetten we de komende jaren een belangrijke vervolgstap in de 
transformatieopgave van beschermd wonen naar beschermd thuis. Dit wordt van ons 
verwacht, vanuit inwoners en cliënten, maar ook vanuit het Rijk. 
 
In het college van B&W is op 28 september 2021 het bestuurlijk akkoord voor de 



 
doordecentralisatie van Beschermd Wonen vastgesteld. Het akkoord bevat o.a. de 
opdracht tot het opstellen van een kadernota. Deze kadernota wordt met dit voorstel ter 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Besluit (Conform advies): 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde kadernota ‘Samen aan zet 2022’ en deze met 
bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
2. Het bestuurlijk akkoord beschermd wonen ter kennisname voorleggen aan de 
gemeenteraad. 
3. De gemeenteraad te vragen om, in lijn met het bestuurlijk akkoord, de financiële 
middelen die gemeente Doesburg vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor beschermd 
wonen in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota, te vertalen naar een 
regionaal uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente. 
 

 


