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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 28-12-2021 

Tijd 9:30 - 10:15 

Locatie Microsoft Teams-vergadering (digitaal) 

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 

 

Notitie TAUW over gezondheidsonderzoeken bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 

Verhuellweg' 

Op verzoek van uw gemeenteraad heeft TAUW beoordeeld of de conclusies die Sweco 

heeft getrokken in gezondheid gerelateerde onderzoeken onderschreven kunnen 

worden. In de bijgevoegde notitie ‘Resultaten kwalitatieve beoordeling onderzoeken 

Verhuellweg Doesburg’ concludeert TAUW dat haar ‘second opinion’ niet leidt tot 

andere conclusies. 

Ter verduidelijking van de gehanteerde uitgangspunten en afwegingen zal een nadere 

motivering in het bestemmingsplan opgenomen worden. Daarnaast is het akoestisch 

onderzoek aangevuld met de gecumuleerde geluidbelasting (de gezamenlijke 

geluidbelasting afkomstig van de diverse bronnen). 

In overleg met uw gemeenteraad staat de notitie (en het aangevulde akoestisch 

onderzoek) geagendeerd voor de commissievergadering VROM van 12 januari 2022, 

voorafgaand aan de besluitvorming van het bestemmingsplan op 27 januari 2022. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De notitie ‘Resultaten kwalitatieve beoordeling onderzoeken Verhuellweg 

Doesburg’ en het aangevulde akoestisch onderzoek versturen aan de 

gemeenteraad. 

 

A.2 

 

Uitbesteding diverse taken Wet Inburgering 2021 

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Op dat moment 

moeten gemeenten een aanbod voor nieuwkomers gereed hebben. Dit aanbod bestaat 

uit een groot aantal onderdelen die gemeenten op basis van een wettelijke taak moet 

organiseren. 

 

Wegens het kleine aantal inburgeringsplichtigen in Doesburg - naar verwachting 9 à 10 

voor 2022 - willen we een aantal specifieke taken uitbesteden aan de gemeente 

Rheden. Met de uitbesteding van deze taken verminderen we de kwetsbaarheid van de 

organisatie en vergroten we de kwaliteit van ons aanbod. 

De taken die we voornemens zijn uit te besteden zijn: 

1.    Brede intake 

2.    Persoonlijk plan inburgering en Participatie (PIP); 

3.    Casusregie; 

4.    Handhaving; 

 

Besluit (Conform advies): 
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1.    Instemmen met de uitbesteding van de brede intake, het persoonlijk plan 

inburgering en participatie, de casusregie en de handhaving van de Wet Inburgering 

2021 aan de gemeente Rheden; 

2.    Instemmen met en ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst Wet 

Inburgering 2021 Doesburg - Rheden voor de duur van één jaar, met optie tot 

verlening, inclusief bijlagen; 

3.    De gemeente Rheden mandateren voor de uitvoering van de gespecificeerde 

onderdelen in het mandaatbesluit. 

4.    Instemmen met en ondertekenen van de verwerkersovereenkomst Doesburg – 

Rheden voor de Wet Inburgering 2021. 

 

 


