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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Advies jaarstukken 2020 

Toelichting / samenvatting 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de jaarstukken bestaan 

uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat o.a. een verantwoording 

over de realisatie van de programma’s. De jaarrekening bevat het overzicht van baten 

en lasten en de balans (met toelichtingen). 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    De jaarstukken 2020 van de gemeente Doesburg conform bijgevoegd 

raadsvoorstel vast te stellen door de gemeenteraad, met inachtneming van de 

toegelichte financiële voorstellen. De raad worden de volgende punten voorgesteld: 

a.    met in acht neming van het bovenstaande in te stemmen met de jaarstukken 2020 

(jaarverslag en jaarrekening) en deze vast te stellen; 

b.    van het jaarrekeningresultaat ad. €152.000 te bestemmen voor activiteiten in de 

begroting 2021; 

c.    het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen van totaal -/-€ 554.000 

(tekort) ten laste te brengen van de algemene reserve; 

d.    de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 

2.    Kennisnemen van de xxxx controleverklaring van de accountant en het 

bijbehorende accountantsverslag. 

 

A.2 

 

AVG Jaarrapportage 2020 

Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming over de stand van zaken 

m.b.t. de implementatie van de AVG in de gemeente Doesburg in het afgelopen jaar. 

De Privacy coördinator stelt daarna plannen op m.b.t. de AVG voor het komende jaar. 

De rapportage en de plannen worden besproken met gemeentesecretaris en de 

betreffende portefeuillehouder van de gemeente. Daarna wordt het geheel in de vorm 

van een collegeadvies voorgelegd aan het College van B&W. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis te nemen van de AVG rapportage over 2020 

2. In te stemmen met de voorgestelde focus voor 2021 

3. In te stemmen met het Jaarplan awareness 2021 

 

A.3 

 

Beantwoording schriftelijke vraag obv artikel 38 reglement van orde 



 

Op 09-05 jl. heeft de fractie van de SP een schriftelijke vraag ingediend o.g.v. artikel 38 

Regelement van Orde. De beantwoording hiervan dient middels een collegebesluit te 

worden afgedaan. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke gestelde vraag o.g.v. artikel 

38 Regelement van Orde van de SP. 

 

A.4 

 

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het kappen van een populier 

in de openbare ruimte 

Op 31 augustus 2020 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 

Het betreft het kappen van een populier in de openbare ruimte, achter Hermaat 149, 

kadastraal bekend gemeente Doesburg, Sectie E nummer 3053, geregistreerd onder 

nummer 2020OMG0084. Bij besluit van 6 november 2020 is deze 

omgevingsvergunning verleend. Bezwaarde acht het kappen van de populier echter in 

het kader van klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit niet wenselijk. 

Het kappen van de populier weegt echter op tegen de beeldbepalende waarde van de 

boom. De boom staat tegen de erfgrens aan en drukt er het voetpad omhoog. Er is 

geen logische andere oplossing dan de boom te kappen en er dichtbij een nieuwe 

boom te planten. 

 

Besluit (Conform advies) 

Doormiddel van bijgevoegde beslissing op bezwaar (bijlage 1) het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

A.5 

 

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het kappen van een populier 

in de openbare ruimte 

Op 31 augustus 2020 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 

Het betreft het kappen van een populier in de openbare ruimte, achter Hermaat 149, 

kadastraal bekend gemeente Doesburg, Sectie E nummer 3053, geregistreerd onder 

nummer 2020OMG0084. Bij besluit van 6 november 2020 is deze 

omgevingsvergunning verleend. Bezwaarde acht het kappen van de populier echter 

niet wenselijk. Het kappen van de populier weegt echter op tegen de beeldbepalende 

waarde van de boom. De boom staat tegen de erfgrens aan en drukt er het voetpad 

omhoog. Er is geen logische andere oplossing dan de boom te kappen en er dichtbij 

een nieuwe boom te planten. 

 

Besluit (Conform advies) 

Doormiddel van bijgevoegde beslissing op bezwaar (bijlage 1) het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

A.6 

 

Beslissing op bezwaar plaatsen wachtlijst 

Per digitaal formulier van 14 maart 2021 heeft bezwaarde bezwaar aangetekend tegen 

onze brief van 11 februari 2021, waarbij het college heeft besloten bezwaarde geen 

parkeervergunning te verlenen en hem op de wachtlijst te zetten. 

 

Besluit (Conform advies) 

Doormiddel van bijgevoegde beslissing op bezwaar (bijlage 1) het bezwaarschrift niet 

ontvankelijk verklaren. 

 



 

A.7 

 

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Fiscus 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis nemen van de veranderingen bij de belastingdienst omtrent de 

doorontwikkeling horizontaal toezicht en de gevolgen voor onze gemeente; 

2. instemmen met keuze om het convenant horizontaal toezicht met de fiscus niet te 

verlengen na 2022; 

3. jaarlijks een fiscale toets voor de omzetbelasting laten uitvoeren door een externe 

adviseur. De jaarlijkse kosten van circa €12.000 op te vangen binnen het 

grootboeknummer 1081. 

 

  

 


