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Besluitenlijst B&W vergadering 
 
Datum 29-11-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Vergaderruimte Koepoortzaal 0.36 (10p) 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen R.A.H. Gossink, S.R.C. Hillenaar, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van 

Oort en P. Werkman 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Beslissing op bezwaar tegen opleggen maatregel van 100% voor de duur van 

drie maanden 

 

Besluit (Conform advies): 

1. bezwaarde ontvankelijk te verklaren in bezwaar; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 5 september 2022 

in stand te laten, zij het dat de maatregel van 100% geldt voor de maanden oktober 

2022, november 2022 en december 2022. 

 

A.2 

 

Projectorganisatie & intentieovereenkomst flexwoningen Kraakselaan 

College heeft besloten tot het formeel installeren van een projectorganisatie om 

daarmee het initiatief tot het plaatsen van flexwoningen verder uit te werken. Dit doet zij 

door: 

 

1. de samenwerking met Stichting WIJ structuur te geven door het sluiten van 

een intentieovereenkomst; 

2. de ambtelijke organisatie formeel opdracht te geven om binnen de kaders, 

vastgelegd in een projectplan, dit initiatief gerealiseerd te krijgen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde intentieovereenkomst, waarin 

de haalbaarheid van het plaatsen van flexwoningen op een braakliggend 

gemeenteterrein aan de Kraakselaan te Doesburg wordt onderzocht. 

2. In te stemmen met de werkwijze, die uiteindelijk moet leiden tot de 

voorgenomen woningbouwontwikkeling, door het vaststellen van bijgevoegd 

projectplan: Flexwoningen Kraakselaan. 

 

A.3 

 

Verkoop 16 aandelen aan Circulus B.V. (2022) 

De aandeelverhoudingen van Circulus B.V. is gebaseerd op het aantal aansluitingen in 

een gemeente. Deze zijn ultimo 2021 opnieuw vastgesteld. Dit leidt voor de gemeente 

Doesburg tot een verkoop van 16 aandelen (€ 1,-) ad € 16,-. In de 

aandeelhoudersvergadering van 15 december 2022 wordt dit formeel vastgesteld. 

 

Besluit (Conform advies): 
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1. Instemmen met de verkoop van 16 aandelen Circulus B.V. voor in totaal € 16 

2. Verlenen volmacht aan Circulus B.V. voor het passeren van de akte van 

verkoop 

en deze te laten ondertekenen door de burgemeester 

 

A.4 

 

Verlenging termijn handhavingsbeleid & uitvoeringsprogramma en verdagen 

jaarverslagen toezicht en handhaving 

Op 21 december 2021 heeft het college van B&W besloten de termijn van het 

handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma te verlengen tot de destijds geplande 

inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb) op 1 januari 2022. Tevens is besloten om het jaarverslag toezicht en handhaving 

voor de jaren 2020 en 2021 te verdagen. 

 

Het uitgangspunt is om een nieuw integraal handhavingsbeleid en 

uitvoeringsprogramma op te stellen. De datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet/Wkb is echter opnieuw uitgesteld. Begin 2023 volgt naar alle 

waarschijnlijkheid uitsluitsel over de nieuwe inwerkingtredingsdatum. Omdat zonder 

geldend beleid niet gehandhaafd kan worden, dienen de termijnen wederom te worden 

verlengd. Andere handhavingsaspecten, zoals het veiligheidsbeleid 2023-2026 en het 

parkeervergunningenbeleid, worden onverlet opgepakt. 

 

Het college van B&W verlengt de termijn van het handhavingsbeleid en het 

uitvoeringsprogramma én verdaagt het jaarverslag van de afgelopen drie jaar tot en 

met 31 december 2023. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Het verlengen van de termijn van het “Integraal handhavingsbeleid 2017 tot en 

met 2020” inclusief de daarbij behorende bijlagen tot en met 31 december 

2023; 

2. Het verlengen van de termijn van het “Uitvoeringsprogramma handhaving 2020 

en 2021” inclusief de daarbij behorende bijlagen tot en met 31 december 2023; 

3. Het verdagen van het jaarverslag toezicht en handhaving voor de jaren 2020, 

2021 en 2022 tot en met 31 december 2023. 

 

 


