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A

Openbare adviesnota's

A.1

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Molenveld en De Ooi
Stichting Woonservice IJsselland is bezig met een herstructurering van de wijk De Ooi
in Doesburg. Drie locaties worden geherstructureerd omdat de woningen verouderd
zijn. Deze drie locaties krijgen een andere ruimtelijke invulling die niet past binnen het
geldende bestemmingsplan. De functie van het gebied verandert niet, De Ooi blijft een
woongebied.
Gemeente Doesburg heeft in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet
de wens om de besluitvorming van de herstructurering te delegeren van de
gemeenteraad naar het college van B&W. Vanuit deze gedachte heeft de
gemeenteraad op 21 april jl. een stedenbouwkundig kader vastgesteld voor de
herstructurering. Met voorliggende partiële herziening wordt daartoe een
wijzigingsbevoegdheid toegevoegd aan het vigerende bestemmingsplan ''Molenveld en
De Ooi''. Middels dit ontwerpbestemmingsplan wordt, binnen de door de gemeenteraad
vastgestelde kaders, de bevoegdheid voor de verdere uitwerking gedelegeerd aan het
college van B&W.
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan, welke gedurende zes weken ter
inzage wordt gelegd, en bijgevoegd raadsinformatiebrief.
Besluit (Conform advies):

1. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Molenveld
en De Ooi’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het bestand NL.IMRO.0221.BPL22001HMO-ON01;
2. instemmen met de raadsinformatiebrief omtrent de procedurele afhandeling
Project Flora23;
3. het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Molenveld en De Ooi’
gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage leggen.

A.2

Projectplan 'ggz in Doesburg'
Er zijn veel mensen in Doesburg die te maken krijgen met mensen met ‘verward
gedrag’, psychische of psychosociale problematiek. Dit geldt voor buurtbewoners,
familieleden en hulpverleners.
Voor de betrokken hulpverleners, zoals de politie, ggz-instellingen,
woningbouwvereniging en de gemeente geldt dat we afspraken moeten maken hoe we
er gezamenlijk voor zorgen dat mensen die psychische hulp nodig hebben deze ook op
de juiste manier en op het juiste moment van de juiste organisatie(s) ontvangen. Ook
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moet de Doesburgse basisinfrastructuur zo ingericht worden dat mensen zoveel
mogelijk thuis geholpen kunnen worden of na een korte opname weer met de juiste
ondersteuning en voorzieningen in hun eigen woonomgeving terug kunnen keren.
In het projectplan 'ggz in de gemeente Doesburg' wordt opgesomd wat er al geregeld
en georganiseerd is op het vlak van mensen met verward gedrag, psychische of
psychosociale problematiek. De verfijning ontbreekt echter en dat is wel waar behoefte
aan is.
Het zorgdragen voor duidelijkheid rondom werkprocessen, passend aanbod en
afspraken voor mensen met verward gedrag, psychische of psychosociale
problematiek. Een adviseur zorg en veiligheid biedt hierin een uitkomst.
Besluit (Conform advies):

Akkoord te gaan met het projectplan ggz in de gemeente Doesburg
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