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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Huurovereenkomst Staatsbosbheer voor deel Lage Linie 

In 2020 heeft de gemeente in samenwerking met Staatsbosbeheer het pad over de 

lage Linie en de wallen van de vestingwerken tussen de Barend Ubbinkweg en de 

Halve Maanweg opgeknapt. Hierbij is afgesproken dat de gemeente het beheer en 

onderhoud van dit gebied voor een periode van 6 jaar voor haar rekening neemt. De 

huurovereenkomst bekrachtigt deze afspraken. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    De huuroverkomst met Staatsbosbeheer te ondertekenen nadat de raad in heeft 

gestemd met het extra budget; 

2.    De meerkosten van € 7.765,- onderdeel uit te laten maken van de integrale 

afweging bij de Kadernota 2022; 

 

A.2 

 

Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Doesburg ingestemd met de 

beleidsaanpassingen in het advies over de Monitoring Regionaal Programma 

Werklocaties door de toetsingskaders voor bedrijfskavels voor XXL-logistiek (inclusief 

de randvoorwaarden voor de vestiging van de zgn. witte raaf) vast te stellen, te 

stoppen met de schrapopgave voor bedrijventerreinen en het Regionaal Programma 

Werklocaties te herzien in 2020. Het RPW bevat de keuzes die de gemeenten in de 

regio Arnhem-Nijmegen maken voor het in balans brengen van vraag en aanbod naar 

werklocaties, inclusief afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Het herziene 

RPW 2021-2024 ligt nu besluitvorming voor. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. In te stemmen met het RPW 2021-2024. Meer in het bijzonder met: 

        - De verdeling van de ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen: 

            - De verdeling van de ontwikkelruimte voor regionale bedrijventerreinen; 

            - De verdeling van de ontwikkelruimte voor XXL-logistiek: 

2. De afspraken om te komen tot een duurzame ruimtelijke invulling van de 

werklocaties in de regio Arnhem-Nijmegen in het     kader van de Groene 

Metropoolregio (pagina 10 e.v. RPW 2021-2024); 

3. Het RPW 2021-2024 medio 2022 te monitoren. 

 

A.3 

 

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2020 

 

Besluit (Conform advies) 



 

Kennisnemen van de managementnota en het uittreksel zelfevaluatie Basisregistratie 

(BRP) 2020 en het uittreksel van de ENSIA tool voor de BRP over 2020. 

 

A.4 

 

Definitief ontwerp kernwinkelgebied 

Het voorliggende definitief ontwerp omvat de herinrichting van het kernwinkelgebied 

(Kerkstraat, 

Meipoortstraat, Ooipoortstraat). Nadat u met het definitief ontwerp hebt ingestemd 

wordt gestart 

met de uitwerking naar een bestek voor de riolering en bovengrond. In de zomer 

worden deze 

werkzaamheden gezamenlijk aanbesteed. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Instemmen met het definitief ontwerp Kernwinkelgebied 

2. Het definitief ontwerp Kernwinkelgebied ter kennisname voorleggen aan de 

gemeenteraad 

 

A.5 

 

Fysieke afsluiting kernwinkelgebied 

Op 26 november 2020 heeft de raad besloten tot gedeeltelijke afsluiting van het 

kernwinkelgebied. In een memo zijn vier varianten voor de wijze van afsluiting 

uiteengezet op mate van effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid, handhaving en de 

investerings-,exploitatie- en administratieve kosten. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    Kennis nemen van de Memo Fysieke afsluiting kernwinkelgebied 

 

A.6 

 

instemming raad met de besteding van het geld voor de proeftuin 

Doesburg heeft op 12 november 2020 van het Ministerie van BZK een beschikking 

ontvangen van € 3.860.938 om wijk De Ooi aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. 

Op grond van art.189 lid 1 van de gemeentewet waarin het budgetrecht van de raad is 

geregeld en artikel 5 lid 5 van de gemeentelijke financiële verordening moet de raad 

formeel instemmen met de besteding van dat bedrag. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    De raad om instemming verzoeken inzake het beschikbaar stellen van een krediet 

ter hoogte van € 3.860.938 voor de proeftuin aardgasvrije wijk De Ooi; 

2.    Dekking van het krediet wordt gevonden in de door de ministerie van BZK 

beschikbaar gestelde bedrag ter hoogte van € 3.860.938, derhalve neutraal voor de 

gemeentebegroting. 

 

A.7 

 

Jaarverslag 2019-2020 & Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021 

Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid is vastgesteld door het college voor twee 

jaar (2019-2020), aan het eind van deze twee jaar volgt nu een verslag. 

Het doel van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021 is om een overzicht te 

geven van de activiteiten die in deze periode extra worden uitgevoerd. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis nemen van jaarverslag uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020 

2. Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021 vaststellen 



 

3. De gemeenteraad kennis laten nemen van Jaarverslag 2019-2020 en 

uitvoeringsprogramma 2021 Integrale Veiligheid 

 

A.8 

 

Machtigingsbesluit hersteloperatie Kinderopvangtoeslag affaire 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 

2.    Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van 

de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde 

3.    De uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te 

verlenen aan Santé Partners. 

4.    De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota hierover informeren. 

 

A.9 

 

Mandateren DPG inzake wet kinderopvang 

 

Besluit (Conform advies) 

- de Directeur Publieke Gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op grond van 

artikel 58r Wet publieke gezondheid; 

- de Directeur Publieke Gezondheid mandaat te verlenen om bevelen te geven op 

grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid. 

 

A.10 

 

Principeverzoek Eekstraat 12 

De initiatiefnemer wenst de bestaande nevenactiviteiten uit te breiden en een 

groepsaccommodatie in de monumentale graanschuur aan de Eekstraat 12 te 

realiseren. Op dit moment worden twee bijgebouwen gebruikt als vergader- en 

coachruimte, welke wordt uitgebreid binnen de contouren van een ander bestaand 

bijgebouw. De accommodatie wordt uitgevoerd als vijf luxe tweepersoonskamers en 

volledig binnen de contouren van het gemeentelijk monument. 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 het realiseren 
van een groepsaccommodatie in de monumentale graanschuur en het 
uitbreiden van de bestaande nevenactiviteiten aan de Eekstraat 12 te 
Doesburg. 

 

A.11 

 

Principeverzoek Oranjesingel 16a 

De initiatiefnemer wenst een Bed & Boterham met twee gastenkamers en een 

atelierruimte op te richten in het voormalige schildersbedrijf aan de Oranjesingel 16a te 

Doesburg. Het college verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het 

verzoek. 

 

Besluit (Conform advies) 



 

1. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren 
van een Bed & Boterham met twee gastenkamers en een atelierruimte in het 
voormalige schildersbedrijf aan de Oranjesingel 16a te Doesburg. 

 

A.12 

 

Voortgang energietransitie 

Op 1 maart wordt aan de gemeenten het definitieve RES bod 1.0 voor de regio Arnhem 

Nijmegen aangeboden ter vaststelling door de gemeenteraad. Hierop vooruitlopend 

willen we u informeren over de wijzigingen in het definitieve bod Regionale Energie 

Strategie 1.0 (RES 1.0) Regio Arnhem Nijmegen ten opzichte van het concept bod. 

Ook willen we de reactie van de RES-organisatie delen op de zienswijze van de raad 

op het concept bod RES. Daarnaast speelt er op het gebied van warmte en zon- en 

windopwekking op lokaal gebied ook genoeg om u hierover te informeren. 

 

Besluit (Conform advies) 

De raad informeren over de Regionale Energie Strategie 1.0 en stand van zaken van 

lokale projecten op gebied van energietransitie. 

 

 


