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A

Openbare adviesnota's

A.1

beslissing op bezwaar huishoudelijke hulp
Besluit (Conform advies):

1. het bestreden besluit handhaven, zij het met wijziging van de wettelijke grondslag,
waarbij het gaat
om artikel 21 van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Doesburg 2021;
2. per 1 juli 2022 1 uur per week huishoudelijke hulp toekennen voor het doen van
boodschappen,
aanvullend op de 3,5 uur hulp die reeds is toegekend bij besluit
van 5 februari 2021 en voorts
gehandhaafd is bij het bestreden besluit van 31
januari 2022.
A.2

Jaarverslag toezicht kinderopvang 2021
De gemeente moet in het kader van haar toezichtstaken voor de kinderopvang jaarlijks
een door het college vastgesteld jaarverslag aanbieden aan de Inspectie van het
Onderwijs. Doesburg heeft sinds 2012 de A-status wat betekent dat de gemeente
voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitvoering van het toezicht en handhaving
kinderopvang.
Besluit (Conform advies):

In te stemmen met de jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2021.
A.3

Ontwerpbegroting ODRA 2023 en jaarstukken ODRA 2021
Besluit (Conform advies):

1. De raad voorstellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de ODRA
2023 en af te zien
van het indienen van een zienswijze hierop.
2. De raad voorstellen om kennis te nemen van de jaarstukken ODRA 2021
(jaarverslag en
jaarrekening) en af te zien van het indienen van een zienswijze
hierop.
A.4

Principeverzoek Boekholtstraat 2(a) en Kerkstraat 51
De panden aan de Boekholtstraat 2(a) en Kerkstraat 51 zijn bouwtechnisch met elkaar
verweven. De Boekholstraat 2 en 2a worden momenteel gebruikt als woning. De
Kerkstraat 51 beschikt over een winkel op de begane grond met een woning op de
daarboven gelegen verdiepingen. De initiatiefnemers wensen het gemeentelijk
monument respectievelijk Rijksmonument te kopen en te verbouwen tot vijf
appartementen, met behoud van de winkelfunctie op de begane grond aan de

Kerkstraatzijde. Het college besluit in principe en onder voorwaarden planologische
medewerking te verlenen aan het verzoek.
Besluit (Conform advies):

1. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan realiseren van
appartementen aan de Boekholstraat 2(a) en Kerkstraat 51 te Doesburg.

A.5

Principeverzoek Ooipoortstraat 48
Het pand aan de Ooipoortstraat 48 kent huidig een kantoorpand op de begane grond
en een woning op de bovengelegen verdiepingen. Het bijgebouw aan de achterzijde
wordt verhuurd aan een bedrijf. De initiatiefnemer heeft het voornemen om in het
bijgebouw een zelfstandige wooneenheid te realiseren. 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 gebruik van
het bijgebouw als zelfstandige wooneenheid aan de Ooipoortstraat 48 te
Doesburg.

A.6

projectplan herinrichting Koppelweg
Directe aanleiding om de Koppelweg (het weggedeelte gelegen tussen Barend
Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in te richten is de woningbouw die hier wordt
gerealiseerd. Hierdoor dient de weg om veiligheidsreden op z’n minst te worden
voorzien van één vrij liggend voetpad. De herinrichting wordt aangegrepen om
gelijktijdig de weg en riolering -daterend uit de beginjaren ’60- aan te pakken.
In bijgevoegd projectplan wordt het proces beschreven om van initiatief tot uiteindelijke
realisatie te komen.
Besluit (Conform advies):

1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan voor de herinrichting van de
Koppelweg (wegvak Barend Ubbinkweg – Looiersweg)

